RAPORT DE ACTIVITATE
Raportul Președintelui Consiliului Judeţean Alba cu privire la modul de
îndeplinire a atribuţiilor ce‐i revin și a hotărârilor Consiliului Judeţean

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA

2011

1. Activităţi pentru buna funcţionare a administraţiei
publice judeţene
1.1. Ședințele Consiliului Județean
In cursul anului 2011, Consiliul judeţean Alba s‐a întrunit in 13 ședințe din care
12 ordinare si una extraordinara.

1.2. Hotărâri ale CJ Alba și dispoziții ale Președintelui
Au fost adoptate 255 de hotărâri, vizând in principal: organizarea si
funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean si al instituţiilor si
serviciilor publice de sub autoritatea sa; aprobarea Regulamentului de organizare si
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba; rectificarea bugetului general de venituri si
cheltuieli al judeţului Alba si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor
si serviciilor publice de interes judeţean finanţate prin subvenţii si din venituri proprii;
asocierea Consiliului Judeţean Alba cu consiliile locale ale municipiilor, in vederea
obţinerii de finanţare externa pe domeniile: modernizarea administraţiei, social,
educaţie, infrastructura si mediu; administrarea domeniului public si privat al judeţului
Alba.
În exercitarea atribuţiilor sale legale, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba a
emis 462 de dispoziţii, care au fost înregistrate in registrul de evidenta a dispoziţiilor,
si comunicate Instituţiei Prefectului ‐ judeţul Alba si persoanelor interesate. Dintre
acestea majoritatea au vizat : stabilirea drepturilor salariale ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba; convocarea consiliului judeţean in ședinţe
ordinare si extraordinare; constituirea de comisii; participarea reprezentanţilor din
cadrul consiliului judeţean la delegaţii in străinătate; schimbarea de nume; încuviinţarea
încheierii casatorii; numirea in funcţie publica; repartizarea bugetului pe trimestre.

1.3. Coordonarea serviciilor publice de interes județean
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1.3.1. Transporturi și siguranța circulației; transport de persoane
Reprezentanții CJ Alba au efectuat activităţi de control in trafic cu echipajele
mobile E.M.C.A.T.R. 1.1 si E.M.C.A.T.R. 1.2, in urma cărora s‐au constatat depăşiri ale
maselor totale maxime admise autorizate, pentru autovehicule mai mari de 16to, cat si
nerespectarea restricţiilor de circulaţie impuse pe anumite sectoare de drum. De
asemenea, pentru această categorie de autovehicule, s‐a constatat efectuarea de
transporturi fără deținerea de tichete de cântar eliberate in punctele de încărcare,
efectuarea de transporturi de bunuri divizibile neacoperite cu prelată sau cu
autovehicule fără prelată în dotare.
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Pe sectorul de siguranță a
circulației, în cazul indicatoarelor
rutiere, s‐au montat 414 noi
indicatoare și panouri adiționale pe
rețeaua de drumuri județene. De
asemenea, s‐a realizat întreținerea
indicatoarelor rutiere pe o lungime de
103 km de drumuri județene, de pe
cuprinsul întregului județ. Valoarea
totală a acestor lucrări, conform
procedurilor de achiziție publică, se
cifrează la 214.384,66 lei.
În cazul parapetelor deformabile elastice din elemente metalice, ce au ca
scop prevenirea accidentelor prin protejarea împotriva ieșirii autovehiculelor de pe
platforma drumului și ghidarea optică a autovehiculelor, s‐au montat 300 de lise
metalice reprezentând 1.800 ml. În cazul a alte 241 de lise metalice, totalizând 1.448
ml, s‐a intervenit prin lucrări de întreținere și recondiționare. Valoarea totală a acestor
lucrări, conform procedurilor de achiziție publică, se ridică la 294.046,56 lei.
O altă categorie importantă de lucrări destinate siguranței rutiere o constituie
executarea de marcaje rutiere. Astfel, s‐au realizat, în anul 2011, marcaje rutiere
orizontale cu vopsea, reprezentând 204 km de marcaj longitudinal si 829 mp marcaj
rutier orizontal transversal, pe o lungime de 190 km de drumuri judeţene. S‐au mai
aplicat și marcaje rutiere termoplastice de informare si transmitere de mesaje in
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Ca urmare, au fost aplicate 24 procese verbale de contravenţie in valoare
totala de 228.000 lei.
În
cazul
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s‐au eliberat autorizaţii în valoare de 290,68 lei în urma solicitărilor adresate la sediul
Consiliului Județean, precum și autorizații în valoare de 1.360,46 lei în urma procesului
de cântărire în trafic cu cele două echipaje mobile. După cum se poate vedea și din grafic,
numărul acestor autorizații a scăzut foarte mult datorită modificării legislației.
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suprafaţa totala de 50 mp. Valoarea totală a acestor lucrări, conform procedurilor de
achiziție publică, este de 53.320 lei.
În cea ce privește transportul de persoane, s‐au efectuat controale în trafic, pe
cursele regulate de călători, situația prezentându‐se astfel:
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În cazul controalelor în trafic, pe cursele regulate speciale de călători, situația
este aceasta, pentru anul 2011:
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1.3.2. Asistenţă de specialitate şi consultanţă oferită unităţilor administrativ‐
teritoriale
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Parteneriatul cu administraţiile locale, pentru asigurarea de servicii de calitate
pentru cetăţenii din orașele și comunele judeţului Alba, asigurarea transparenţei
decizionale și a democraţiei locale, reprezintă ideea centrală ce guvernează legătura
dintre Consiliul judeţean Alba și Consiliile Locale.
Una dintre activităţile care contribuie la realizarea acestui parteneriat este
oferirea consultanţei pentru consiliile locale și sprijinirea lor în aplicarea corectă a
actelor normative. Astfel, consultanţă de specialitate a fost oferită prin intermediul
tuturor compartimentelor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba ‐ modificări
legislative, organizarea ședinţelor consiliului local, actualizarea regulamentului de
organizare si funcţionare al consiliului local, transparenta decizionala, exemple de bune
practici, declaraţii de avere si interese a aleșilor locali, suport logistic și informatic,
suport pentru realizarea documentaţiilor de ordin tehnic, etc.
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2. Exercitarea atribuțiilor în calitate de ordonator
principal de credite
2.1. Bugetul și veniturile bugetare; urmărirea exercițiului bugetar

2.1.1. Veniturile
În ceea ce priveşte
execuţia
veniturile
bugetului
propriu
al
judeţului Alba, în anul 2011,
acestea sunt în sumă de
184.958 mii lei, ceea ce ar
reprezenta o creştere de
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F IGURĂ 2 E VOLUȚIA

COTELOR DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT
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În vederea dezvoltării unui management performant al resurselor bugetare s‐a
urmărit şi în anul 2011 realizarea unui buget echilibrat atât pentru activitatea proprie
cât şi pentru cea a ordonatorilor terţiari a instituţiilor publice şi societăţilor comerciale
de sub autoritatea Consiliului Judeţean.
La fiecare rectificare a bugetului s‐a avut în vedere asigurarea condiţiilor
materiale şi a surselor de finanţare pentru asigurarea funcţionarii autorităţii executive
judeţene şi pentru realizarea obiectivelor şi acţiunilor de interes judeţean.
Legislaţia de specialitate a avut câteva modificări semnificative aplicabile
cu data de 1 ianuarie a anului 2011, iar impactul a fost de asemenea semnificativ,
câteva dintre acestea fiind: fundamentarea bugetului la partea de venituri a fost
restricţionată de gradul de realizare a acestora în ultimii doi ani, s‐a introdus
obligativitatea prevederii distinct de credite bugetare destinate stingerii plăţilor
restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmeşte bugetul, a fost aprobat
prin ordin de ministru plafonul cheltuielilor cu salariile pe unitatea administrativ
teritorială, au fost modificate procentele de alocate a cotelor şi sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat.
Activitatea Consiliului Judeţean Alba în anul 2011 a fost orientată în principal
spre realizarea programului acţiunilor economico‐sociale, parte integrantă a
Programului de dezvoltare a judeţului Alba pe anul 2011. Cu privire la stadiul şi gradul
de realizare a acţiunilor planificate s‐au efectuat analize trimestriale şi semestriale,
urmărindu‐se cu consecvenţă efectuarea acestora în condiţii de eficienţă şi
economicitate.
Activitatea Consiliului Judeţean Alba în anul 2011 a fost orientată în principal
spre realizarea programului acţiunilor economico‐sociale, parte integrantă a
Programului de dezvoltare a judeţului Alba pe anul 2011. Cu privire la stadiul şi gradul
de realizare a acţiunilor planificate s‐au efectuat analize trimestriale şi semestriale,
urmărindu‐se cu consecvenţă efectuarea acestora în condiţii de eficienţă şi
economicitate.
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3.89% fată de veniturile realizate în anul 2009 iar faţă de 2010 bugetul local
înregistrează o uşoara scădere datorată în principal diminuării sumelor alocate pentru
finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap.În ceea ce priveşte execuţia
veniturile bugetului propriu al judeţului Alba, în anul 2011, acestea sunt în sumă de
184.958 mii lei, ceea ce ar reprezenta o creştere de 3.89% fată de veniturile
realizate în anul 2009 iar faţă de 2010 bugetul local înregistrează o uşoara scădere
datorată în principal diminuării sumelor alocate pentru finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap.
189.192 m ii lei
În anul 2011 procentul de
184.958 m ii lei
alocare a cotelor şi sumelor
defalcate din unele venituri ale
178.021 m ii lei
bugetului de stat a fost modificat;
cotele defalcate din impozitul pe
venit alocate bugetului local
reprezintă 12% faţă de anul 2010
F IGURĂ 3 E VOLUȚIA VENITURILOR C ONSILIULUI J UDEȚEAN
când procentul a fost de 13%. Cu toate acestea sumele încasate din impozitul pe venit
la bugetul local al judeţului au înregistrat o creştere în anul 2011, cifrându‐se, în
sumă absolută, la 27.921 mii lei faţă de anul 2010, când au reprezentat 27.512 mii
lei.
În structură, bugetul propriu al judeţului Alba pe anul 2011, la partea de
venituri se prezintă astfel:
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2.1.2. Cheltuielile
Cheltuielile bugetului local exprimă eforturile financiare realizate de
autoritatea administraţiei publice judeţeană pentru acoperirea cerinţelor sociale,
culturale, economice, a serviciilor de dezvoltare publică şi a altor cerinţe ale locuitorilor
judeţului.
Din bugetul propriu judeţean au fost aprobate la finanţare în anul 2011,
următoarele categorii de cheltuieli:

În domeniul învăţământului, Consiliul Judeţean Alba asigură finanţarea
cheltuielilor curente ale unităţilor de învăţământ special. În vederea desfăşurării în bune
condiţii a activităţii celor 13 şcoli speciale aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean
Alba şi în cadrul cărora sunt şcolarizaţi 541 de copii cu nevoi educative speciale,
Consiliul Judeţean a alocat fonduri în valoare de 6.190 mii lei aferente semestrului II din
anul şcolar 2010‐2011 (176,37 norme) si semestrului I din anul şcolar 2011‐2012
(169,37 norme).
Tot la această grupă, se asigură finanţarea drepturilor privind acordarea de
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I‐VIII din învăţământul de
stat şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de
stat cu program normal de 4 ore, conform
prevederilor OGU nr. 96/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
Consiliul Judeţean Alba a asigurat
organizarea licitaţiei şi a asigurat monitorizarea
derulării în bune condiţii a programului „Laptele
si cornul”, ai căror beneficiari sunt 36.181 de
copii proveniţi din 538 de şcoli şi grădiniţe şi
pentru care s‐au alocat 6.865 mii lei.
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F IGURĂ 4 C HELTUIELILE C ONSILIULUI J UDEȚEAN
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În perioada 2009 ‐ 2011 evoluţia capitolului „Învăţământ” în ceea ce priveşte
cele două componente, se prezintă conform graficului din Figura 6.

F IGURĂ 5 C HELTUIELI Î NVĂȚĂMÂNT
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În domeniul Culturii, recreării şi religiei s‐au finanţat cheltuieli destinate
funcţionării unităţilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba
(Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, Muzeul Naţional al Unirii, Teatrul de Păpuşi
„Prichindel”, Centrul de Cultură „Augustin Bena”), plăţii contribuţiilor pentru
personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, sprijinirii unităţilor de cult din
judeţ, precum şi altor activităţi culturale şi recreative.
În sfera serviciilor religioase, Consiliul Judeţean Alba a acordat sprijin financiar
în anul 2011 unui număr de 330 unităţi de cult, în vederea realizării unor lucrări de
restaurare, consolidări şi reparaţii la biserici. Acordarea acestui sprijin s‐a realizat în
baza documentaţiilor întocmite şi la solicitarea unităţilor de cult. Cuantificarea valorică a
sprijinului financiar pentru realizarea de reparaţii la lăcaşurile de cult din judeţul Alba
în anul 2011 este de 2.990,00 mii lei, comparativ cu anul 2010 când alocarea a fost de
2.875,00 mii lei.
Pentru sprijinirea activităţilor culturale şi recreative a căror obiective au
fost, printre altele, promovarea valorilor culturale şi spirituale ale judeţului,
identificarea şi promovarea tinerilor talentaţi, atragerea şi educarea copiilor şi elevilor
prin acţiuni de apărare şi promovare a propriei sănătăţi, urmărind totodată dezvoltarea
spiritului competiţional şi de echipă, etc.. s‐au alocat fonduri in suma de 1.179,00 mii lei.
Ideea atragerii, pregătirii şi promovării tinerelor talente în vederea
practicării sportului de performanţă a fost susţinută financiar de către Consiliul
Judeţean Alba şi în anul 2011 alocându‐se în acest sens suma de 1.520,00 mii lei.
De asemenea, s‐au alocat fonduri in suma de 1.479,00 mii lei din bugetul
propriu al judeţului Alba, pentru programe de dezvoltare turistică, în speţă pentru
funcţionarea Centrelor de informare şi dezvoltare turistică a căror obiectiv principal îl
constituie realizarea activităţilor de marketing şi promovare a produselor turistice.
În ceea ce priveşte capitolul „Asistenţa socială” s‐au asigurat fonduri pentru
finanţarea şi funcţionarea a două sisteme: sistemul de protecţie a copilului şi sistemul de
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Consiliul
judeţean
Alba şi‐a îndeplinit şi în anul
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mălai, paste făinoase, biscuiţi,
orez, lapte praf) în valoare
totala de 5.052.416,09 lei .
În cadrul compartimentului Buget, s‐au efectuat raportările operative
săptămânale către APIA Bucureşti (situaţia intrărilor, ieşirilor şi stocurilor zilnice), şi
graficele lunare de distribuire de către Consiliul judeţean Alba către primăriile din
judeţul Alba.
De asemenea, s‐a depus lunar la APIA Bucureşti, un dosar de rambursare, cu
toate anexele aferente, a cheltuielilor de depozitare, gestiune, manipulare şi transport
pe care Consiliul judeţean Alba le‐a
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„Transport şi comunicaţii” respectiv,
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protecţie a persoanelor cu handicap cu cele două subcomponente a acestuia: protecţia
socială propriu‐zisă în centrele rezidenţiale şi prestaţiile sociale: alocaţii, indemnizaţii,
alte drepturi sociale.
Tot în acest domeniu în anul 2010 Consiliul Judeţean a obţinut finanţare pentru
proiectul: "Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale" proiect
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU,
Axa prioritară 6 –Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1‐
Dezvoltarea economiei sociale, a cărui valoare este de 16.498.506,08 lei.
Astfel, execuţia înregistrată a acestui capitol în total buget în anul 2009
procentul a fost de 45,51%, in pentru anul 2010 a fost de 45,25% iar în anul 2011
procentul de realizare este de 45,37% .
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sistemului rutier din judeţ. Pentru finanţarea acestei activităţi s‐au alocat fonduri atât
din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Alba cât şi din alte surse ( credit, excedentul
bugetului local, alte surse). Fondurile alocate acestui domeniu au înregistrat creștere an
de an ajungând în anul 2011 la suma de 50.791 mii lei ceea ce arata interesul acordat
de administraţia judeţeana realizării obiectivelor de dezvoltare a judeţului în principal
prin reabilitarea şi consolidarea sistemului rutier judeţean, într‐un an în care criza
economică planează asupra bugetului judeţului şi nu numai.
În domeniul serviciilor şi dezvoltării publice, s‐au alocat fonduri pentru
continuarea investiţiilor la sistemul de alimentare cu apă, respectiv pentru reabilitarea
alimentarii cu apă potabilă a comunelor Cut, Câlnic, Şpring, Doştat şi a localităţii Răhău
precum şi contribuţia Consiliului judeţean Alba la proiectul „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apa şi apă uzată în judeţul Alba”. Fondurile alocate în bugetul anului
2011 acestui domeniu sunt în sumă de 1.263 mii lei.
Domeniul
sănătăţii
a
beneficiat în anul 2011 de o atenţie
deosebită, alocându‐se din bugetul
propriu al judeţului suma de
1.262,00 mii lei, la care s‐au
adăugat sumele primite de la
bugetul de stat pentru finanţarea
aparaturii medicale şi a reparaţiilor
capitale în sănătate în cuantum de
589,00 mii lei, reuşind să se aloce
fonduri
in
principal
pentru
realizarea unor reparaţii capitale la
unităţile de sănătate publica din
subordinea Consiliului Judeţean
Alba.
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2.1.3. Administrarea domeniului public și privat
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Pe parcursul anului 2011, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public, dar și inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Alba au
fost actualizate, ținându‐se o evidență clară a patrimoniului județean.
Alte acţiuni întreprinse pe parcursul anului 2011 în sfera administrării
domeniului public și privat au vizat identificarea, din punct de vedere al publicităţii
imobiliare, a bunurilor imobile, proprietate publică/privată a judeţului Alba, în vederea
înscrierii în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate; actualizarea valorii de inventar
a bunurilor din patrimoniul judeţului Alba; calcularea şi verificarea plăţii redevenţelor şi
chiriilor ce revin Consiliului Judeţean Alba. De asemenea, angajaţii compartimentului au
acordat consultanţă de specialitate primăriilor din judeţul Alba în legătură cu proceduri
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de licitaţii publice, cadastru, evaluare, inventarul public/privat, hotărâri ale consiliului
local, legislaţia în vigoare

3. Amenajarea teritoriului
și urbanismul

3.1. Disciplina în urbanism
În domeniul disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului, în anul 2011, au
fost efectuate controale în teren pentru verificarea respectării prevederilor
autorizațiilor de construire eliberate de Consiliul Județean Alba și pentru depistarea
eventualelor construcții executate fără autorizație de construire pe raza administrativ
teritorială a comunei respective.
Pentru cazurile de nerespectare a prevederilor legale în domeniul autorizării
construcțiilor, constatate cu ocazia acestor deplasări în teren, consilierii cu atribuții de

RAPORT DE ACTIVITATE | 2011

În anul 2011 A fost analizat permanent stadiul elaborării planurilor de
urbanism generale și a regulamentelor de urbanism ale municipiilor, orașelor și
comunelor și ne‐am preocupat atât de finalizarea celor aflate în curs de execuție, cât și
de reactualizarea unor documentații de urbanism mai vechi în unitățile 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. și R.L.U. să se realizeze și
strategiile de dezvoltare ale unităților administrativ teritoriale.
În anul 2011 au fost eliberate 241 de certificate de urbanism, 302 avize ale
structurii de specialitate în vederea eliberării certificatelor de urbanism de către
primarii comunelor, 62 de autorizații de construire și 137 de avize ale structurii
de specialitate în vederea eliberării autorizațiilor de construire de către primarii
comunelor.
Taxele legale încasate pentru eliberarea certificatelor de urbanism inclusiv
prelungirea valabilității 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 autorizațiilor de construire se ridică la
suma de 280.743,60 lei iar cele pentru eliberarea avizelor structurii de specialitate în
vederea eliberării autorizațiilor de construire de către primarii comunelor se ridică la
suma de 1.350 lei.
S‐a urmărit încheierea duratelor de execuție ale autorizațiilor 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 autorizațiilor de construire se ridica la suma
de 3.629,20 lei.
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control au întocmit 5 procese verbale de contravenție, odată cu dispunerea măsurii de
intrare în legalitate.
3.2.Promovarea conceptului de peisaj cultural
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În perioada ianuarie – iunie 2011, consilierii din
cadrul Direcției Amenajare a Teritoriului si Urbanism au
organizat o acțiune de promovare a conceptului de peisaj
cultural în rândul copiilor – Satul copilăriei mele –
desfășurat sub forma unui concurs, în care au fost implicați
copiii din școlile de pe raza comunelor Blandiana, Șibot,
Săliștea, Mihalț, Crăciunelu de Jos, Ohaba, Cergău, Roșia de
Secaș, Cenade. Prin această acțiune s‐a urmărit creșterea
gradului de implicare al copiilor în cunoașterea, respectarea
și păstrarea peisajului cultural local.
Începând cu luna septembrie 2011, consilierii din
cadrul Direcției Amenajare a Teritoriului si Urbanism au
continuat acțiunea de promovare a conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor în
care au fost implicați copiii din comunele Poșaga, Cetatea de Balta, Fărău, Hopârta,
Întregalde, Jidvei, Livezile, Lopadea Noua, Lunca Mureșului, Mirăslău, Noșlac, Ocoliș,
Rădești, Rimetea, Sâncel, Sona, Stremț, Unirea, Valea Lunga, Bucerdea Grânoasă. In lunile
noiembrie si decembrie 2011 au fost organizate expoziții 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.
În data de 1 octombrie 2011 consilierii din
cadrul Direcției Amenajare a 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, respectiv
localităţile: Câlnic, Gîrbova, Cut, Pianu, Săsciori,
Şugag. Proiectul se derulează în perioada
septembrie 2011 – iulie 2012.
Prin acest proiect se urmărește:
‐
evidenţierea elementelor specifice de patrimoniu în fiecare din cele 6
localităţi;
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‐
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

4. Investiții
și reabilitarea infrastructurii județene
4.1. Proiecte și lucrări publice

4.1.2. Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea
drumurilor comunale clasate finanţate conform H.G.R. 577/1997
În anul 2011, conform HGR 577/1997, cu modificările şi completările
ulterioare, s‐a derulat în continuare un număr de 19 lucrări .
Fondurile alocate pentru aceste lucrări în anul 2011 sunt de 11.850,00 mii lei,
din care 4.500 mii lei fonduri proprii ale Consiliilor locale.
În acest an a fost recepţionată o lucrare: DC205: Berghin – Ohaba ‐ Măghirat,
fiind recepţionaţi aproximativ 6,4 km de drum asfaltat şi lucrări de artă, urmând ca, în
funcţie de condiţiile meteo, să se recepţioneze încă şase (6) lucrări, respectiv: DC20 ‐
comuna Crăciunelu de Jos, DC51 – comuna Săsciori, DC49 – comuna Câlnic, Modernizare
străzi comuna Şona, Modernizare strada Valea Mică, sat Țelna, comuna Ighiu,
Modernizare străzi sat Băgău, comuna Lopadea Nouă.
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4.1.1. Programul de alimentare cu apă la sate conform HGR 577/1997
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 s‐a recepţionat lucrarea
„Alimentare cu apă a localităţii Balomiru de
Câmp, comuna Şibot, urmând ca, în funcţie de
condiţiile meteo, să se recepţioneze încă trei
lucrări, respectiv: „Alimentarea cu apă a
localităţilor Cergău Mare, Cergău Mic şi Lupu, comuna Cergău”, „Alimentarea cu apă a
localităţii Tăuni, comuna Valea Lungă” şi „Alimentarea cu apă a localităţii Şilea, comuna
Fărău”.
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4.1.3. Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii
În perioada ianuarie – iunie 2011 au fost pregătite şi verificate de către personalul
compartimentului un număr de 27 de 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 transmise la ANRMAP pentru verificare şi apoi publicare în SEAP a anunțului de
participare privind demararea procedurilor 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.
4.1.4. Programul Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale,
aprobat prin HG nr. 687/1997 şi HG nr. 1036/2004
În anul 2011 acest program a fost încheiat, elaborându‐se documentele
necesare pentru aceasta. În acest scop, personalul din cadrul compartimentului a
desfăşurat următoarele activităţi:
‐ corespondenţă cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului ‐ Programul
Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale aprobat prin HG nr.
687/1997‐ REPREZENTANTUL INVESTITORULUI
‐ încheierea şi semnarea Procesului verbal de încheiere a Programului
Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale aprobat prin H.G. nr.
687/1997 cu modificările ulterioare şi a Convenţiei nr. 635/RI din 13.05.2005, încheiat
între M.D.R.T. şi Consiliul judeţean Alba;
‐ preluarea de la Reprezentantul Investitorului a proiectelor tehnice pentru
toate lucrările executate în cadrul programului;
‐ predarea proiectelor tehnice Operatorului SC APA CTTA Alba.
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4.1.5. Lucrări de alimentare cu apă finanțate din bugetul propriu al Consiliului
Județean Alba executate de APA CTTA Alba
SC APA CTTA Alba a executat lucrări din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi
Dezvoltare în valoare de 617.726 lei 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 micro‐
regional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring,
Doştat şi a localităţii Răhău” ‐ tronson Lancrăm – Daia Română.
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4.1.7. Reabilitare (restaurare) castel Sâncrai prin proiectul Incluziune socială și pe
piața muncii prin întreprinderi sociale
Imobilul „Castel Kemeny Sâncrai”, cuprins în Lista monumentelor istorice din
judeţul Alba, este compus din clădirea şi terenul aferent, aflate în domeniul public al
judeţului Alba. Imobilul are un regim de înălţime S+P, cu o suprafaţă construită de
781,32 mp.
Prima fază de execuţie vizează reabilitarea (restaurarea) şi mansardarea unei
părţi a clădirii astfel încât
aceasta să deservească
ansamblul de funcţiuni
compus din birouri şi sala
conferinţe pentru proiectul
social privind înfiinţarea
unei ferme ecologice de
trandafiri,
reabilitarea
acoperişului,
rezolvarea
scurgerii apelor meteorice
pentru
stoparea
degradărilor şi executarea
închiderile exterioare.
Finanţarea
contractului
de lucrări
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4.1.6. Sistemul micro‐regional de alimentare cu apă a 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 micro‐regional de
alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring, Doştat şi a
localităţii Răhău, jud. Alba”, ca lucrare în continuare.
Personalul din cadrul compartimentului, împreună cu conducerea Direcţiei
tehnice, a purtat corespondenţă cu cei doi asociaţi şi a organizat întâlniri cu toţi factorii
implicaţi în realizarea acestui obiectiv, în dorinţa de a executa şi finaliza această lucrare
extrem de importantă pentru judeţul Alba. În anul 2011 contractul de lucrări pentru
acest obiectiv s‐a încheiat prin ajungere la termen.
Pentru ca lucrările executate să nu se deterioreze 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.
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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.
Personalul din cadrul compartimentului a organizat procedura de achiziţie
publică de lucrări pentru faza I şi răspunde de aspectele tehnice legate de execuţia
lucrărilor. Contractul, cu o valoare de 940.847,64 lei are o durată de execuţie de 8 luni.
Contractul este în curs de derulare, fiind executat 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.
4.1.8. Restaurarea clădirii Centrului Militar Județean
Clădirea Centrului Militar al judeţului Alba, situată în Alba Iulia, str. Mihai
Viteazu, nr. 11, este cuprinsă în domeniul public al judeţului Alba, aflându‐se în plin
centru istoric al oraşului. La momentul actual este singura clădire nereabilitată din zonă.
Lucrările de restaurare care se vor executa vizează restaurarea demisolului și a
faţadelor nord, est şi vest, în totalitate.
În anul 2011 personalul din cadrul compartimentului a organizat procedura
de achiziţie publică a serviciilor de proiectare pentru restaurarea acestei clădiri
monument, proiectul tehnic 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. De asemenea este
în curs de desfăşurare procedura de achiziţie publică de lucrări pentru restaurarea
clădirii.
Valoarea estimată a lucrărilor este de 1.812.940,10 lei, fără TVA, conform
devizului întocmit de proiectant. Obiectivul este aprobat la finanţare, fiind cuprins în
Lista de investiţii a Consiliului Judeţean Alba pe anul 2011.
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4.1.9. Demolare corpuri de clădiri anexe ale secției de psihiatrie a Spitalului
Județean Alba
In curtea Secţiei de psihiatrie a Spitalului judeţean de urgente Alba, situata pe
strada Unirii, nr. 1‐3, Alba Iulia, exista câteva clădiri anexe foarte vechi, aflate într‐o
stare avansată de degradare, fapt ce impune demolarea lor.
Pentru demolarea acestor clădiri personalul din cadrul compartimentului a
achiziţionat direct serviciile de proiectare. Proiectul de demolare a fost elaborat şi
predat la termen si a fost obţinută Autorizaţia de demolare de la Primăria Municipiului
Alba Iulia. Urmează să se organizeze procedura de atribuire a contractului de demolare.
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4.1.10. Servicii integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba
Amenajare centre sociale multifuncţionale pentru persoane cu dezabilități –
locaţiile Aiud, Blaj, Cugir, Abrud şi Zlatna
În anul 2011 s‐a organizat recepția la Centrul Blaj şi întocmirea Procesului
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor la acest obiectiv. De asemenea, s‐a răspuns la
toate solicitările tehnice de clarificări primite de la Agenţia de Dezvoltare Regională
Centru şi de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, referitoare la execuţia
lucrărilor la cele cinci centre din proiect.

4.2. Administrarea drumurilor județene
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:

REPARTITIA SUMELOR ALOCATE PROGRAMELOR DE
LUCRARI LA DRUMURI SI PODURI JUDETENE
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4.2.1. Lucrări de întreţinere curenta a drumurilor judeţene pe perioada de vara ‐
in valoare totala de 3.562,1 mii lei; principalele sarcini fizice realizate, conform
programelor de lucrări, au fost:
‐ întreţinere drumuri asfaltate ‐ au fost executaţi 25.900 mp de plombe cu mixtura
asfaltica;
‐ întreţinerea drumuri pietruite ‐ au fost executate lucrări de reprofilare, aport de
material pietros pe o lungime de 52 km de drum;
‐ tratarea burduşirilor – au fost executaţi 8.062 mp de remedieri a structurilor
rutiere degradate;
‐ au fost executate lucrări de curăţirea şanţurilor si rigolelor, întreţinere a
acostamentelor, pe o lungime totala de 86 km; Pe drumurile pe care au fost executate
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‐ 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.
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lucrări de întreţinere la partea carosabila, au fost executate si lucrări de asigurare a
scurgerii apelor din zona drumului ‐ curăţire acostamente.
4.2.2. Servicii de întreţinerea curenta pe perioada de iarna – in valoare de 2.788,1
mii lei;
‐ în perioada ianuarie‐martie pe toata reţeaua de drumuri judeţene s‐a intervenit
pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor, în vederea asigurării viabilităţii
drumurilor pe timp de iarnă.
4.2.3. Lucrări de întreţinere periodica ‐ in valoare totala de 17.148,7 mii lei, in
principal fiind executate lucrări de refacere a suprafeţei de rulare si sporirea capacitaţii
portante,astfel:
‐ îmbrăcămiţi bituminoase in 2(doua) 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 cu
un aport de 600 mc de piatra pe km drum;
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Repartitia sumelor alocate pentru serviciile si lucrarile la
drumurile judetene

9,32%
25,17%

65,52%
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4.2.5. Proiecte finanțate din fonduri structurale
În luna iunie 2011 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‐Colțești – Valisoara
‐ Poiana Aiudului‐ Aiudul de Sus. Valoarea totală a proiectului este de 29.983,064 mii
lei din care valoarea lucrărilor executate este de 26.591,081 mii lei.
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 – Șugag / Valea Sebeşului / DN 67 C”, proiect în parteneriat
cu Consiliul judeţean Sibiu, pana la aceasta data fiind realizate lucrări in procent de 60%.
Pentru județul Alba vor fi modernizaţi 4,5 km de drum .
4.2.6. „Reabilitare şi modernizare – 10.000 km drumuri de interes judeţean şi
drumuri de interes local“
Consiliul judeţean Alba prin Serviciul de administrare a drumurilor judeţene a
întocmit şi transmis la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului inventarul privind
starea de viabilitate a drumurilor judeţene şi comunale, precum și lista centralizată a
drumurilor şi sectoarelor de drum propuse pentru acest program de finanţare.
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4.2.4. Lucrări de reparaţii capitale si investiţii ‐ in valoare totala de 14.662,37 mii
lei.
‐ Consolidare corp drum judeţean DJ107H: Coslariu Nou‐ Galda de Jos‐Cricau‐Ighiu‐
Sard‐DN74, jud. Alba, s‐au continuat lucrările pe tronsonul cuprins între km.2+374 şi
km.9+478, fiind executate următoarele: rigole carosabilă – 49,4 m, rigole betonate –
1.860 ml, podeţe accese şi drumuri laterale – 608 m.
‐ Au continuat lucrările la obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ
750:Garda de Sus‐Ordancusa‐Ghetar, fiind finalizaţi 16,2 km de drum cu beton rutier,
126 ml de gabioane, 10,5 km rigole betonate;
‐ A fost finalizat si recepţionat obiectivul „Pod pe DJ106H peste Valea Ighielului,
km.3+550, localitatea Ighiel”;
‐ Au fost începute şi sunt în curs de execuţie lucrările la obiectivul “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”.Până la această dată au fost executate lucrări în
valoare de 5.311,7 mii lei, reprezentând 57,9 % din totalul lucrărilor. Prin acest proiect
se vor reabilita 18,927 km de drum.
‐ Au fost începute şi sunt în curs de execuţie lucrările la obiectivul “Reabilitare sistem
rutier pe DJ 107: Alba Iulia –Teleac – Berghin – Colibi – Secăşel – Cergău Mare – Blaj –
Lim.jud.Mureş, km 32+500 – km 49+850”. Până la această dată au fost executate lucrări
în valoare de 5.513,3 mii lei reprezentând 73,6 % din volumul de lucrări. Prin acest
proiect se vor reabilita 17,35 km de drum.
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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. Documentaţiile tehnico‐economice avizate
condiţionat în şedinţa de avizare au fost corectate cu observaţiile şi recomandările
membrilor comisiei de avizare şi retransmise la minister.
După aprobarea indicatorilor tehnico‐economici ai obiectivelor de investiţii,
M.D.R.T. a întocmit lista obiectivelor propuse spre finanţare, comunicată beneficiarilor.
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.

4.3. Programe, proiecte, mediu
4.3.1. Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului „Sistem de management
integrat al deşeurilor în judeţul Alba”
În anul 2011 au continuat activitățile dedicate
proiectului de gestionare integrată a deșeurilor. Una
dintre cele mai importante faze realizate a fost
obţinerea actelor de reglementare emise de către
autorităţile pentru protecţia mediului. În acest sens
Consiliul judeţean Alba a parcurs Procedura de
evaluare a impactului asupra mediului (EIA) și
Procedura de evaluare a impactului asupra
mediului (SEA)
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4.3.2. Controlul integrat al poluării cu nutrienţi
Valoarea totală a lucrărilor de investiţii la
nivelul judeţului Alba este de 328.500 euro, din care:
311. 425 euro finanțare de la Banca Mondială, 14.650
euro contribuție a Consiliul Judeţean Alba şi 2.425 euro
contribuție a Consiliul Local Sîntimbru.
In cursul anului 2011 Consiliul Judeţean Alba a
achitat cheltuieli aferente anului 2011, în sumă de
2.848,76 lei, pentru Elaborarea documentaţiilor tehnico‐economice la faza de Studiu de
Prefezabilitate (SPF) şi Studiu de Fezabilitate (SF). Lucrările de execuţie a investiţiilor
prevăzute prin proiect vor începe în anul 2012.
1.4.3. 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 Săliştea. Au fost realizate toate documentele necesare
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proiectului și s‐au obținut toate aprobările necesare dar, lucrările prevăzute pentru anul
2011, nu s‐au putut realiza din cauza condiţiilor meteorologice neprielnice. Specialiștii
din cadrul Camerei Agricole Judeţene recomandat amânarea acestor lucrări pentru
primăvara anului 2012 din cauza lipsei accentuate a apei din sol.
1.4.4. Acțiuni de promovare a mediului.
În cursul anului 2011 au
fost încheiate 2 contracte de
prestări servicii cu Agenţia Locală a
Energiei Alba, care a organizat
următoarele
evenimente
de
promovare a mediului:
‐ concursul “Eco e Cool” –
concurs destinat elevilor din liceele
județului Alba, prin care au fost
premiate cele mai reușite ținute
vestimentare realizate materiale
reciclabile sau reciclate;
‐ „Târgul ALEA 2011” – târg de echipamente şi soluţii complete ce a avut ca temă
energia rezultată din surse regenerabile.

5. Dezvoltare economică

Consiliul Judeţean Alba a organizat în perioada 8‐10 aprilie 2011 cea de‐a doua
ediţie a Târgului Mobilei care s‐a desfăşurat, în incinta Alba Mall din Alba Iulia şi a avut
ca scop promovarea produselor autohtone din industria de prelucrare a lemnului şi
mobilei realizate de producători cu tradiţie în economia judeţului Alba precum şi
închegarea unui nucleu al firmelor din acest domeniu.
Seminarul Sistemul de management KAIZEN‐LEAN a fost organizat cu
sprijinul Institutului Kaizen România şi a reunit reprezentanţi ai firmelor mari din
judeţul Alba, cărora le‐au fost prezentate noţiuni de Managementul îmbunătăţirii
continue a performanţei în business şi Promovarea tehnicilor de maximizare a profitului
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În luna februarie 2011 a avut loc o sesiune de consultanţă cu tema Soluţii
pentru dezvoltarea afacerii ‐ Consultanţă în afaceri pentru întreprinzătorii din
judeţul Alba la care au participat agenţi economici care au primit consultanţă de la
reprezentanţi ai Fundaţiei Naţionale a Tinerilor Manageri în domeniile: management
financiar, managementul operaţiunilor, managementul resurselor umane, marketing şi
comunicare, branding, pieţe de desfacere, restructurare şi optimizare costuri.
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prin abordarea practică de management. Expunerea teoretică a principiilor de bază ale
sistemului aplicat cu succes de firme cu renume mondial a fost urmată de o vizită la
compania Hirschman Automotive din Târgu Mureş unde au putut fi examinate şi
analizate aspecte legate de implementarea practică a acestui sistem.
În perioada 24 – 25 martie 2011,
Consiliul judeţean Alba a fost alături de firma
Apidava şi de Primăria municipiului Blaj la
organizarea evenimentului Sărbătoarea
Mierii la Blaj . Scopul manifestării a fost
facilitarea schimbului de informaţii între
apicultori şi specialişti în domeniu şi
organizarea unei ample expoziţii cu vânzare,
cu participarea apicultorilor individuali şi a
firmelor de profil din ţară precum şi din Ungaria, Bulgaria, Polonia, Slovenia, Turcia,
Grecia, Franţa. Noutatea acestei ediţii o constituie prezenţa standurilor cu produse
ecologice şi tradiționale românești: lactate, mezeluri, vinuri, produse de panificaţie şi
patiserie, dulciuri, artizanat.
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Cea de a doua ediţie a Târgului Gustos de Alba, organizată de Consiliul
Judeţean Alba, în parteneriat cu
Primăria Municipiului Alba Iulia,
Asociaţia Ţara Vinului Alba, Fuchs
Condimente RO, Prefera Foods, Slow
Food Turda şi Slow Food Târnava Mare,
a avut loc în perioada 13 ‐ 14 mai 2011,
în pavilionul expoziţional de pe Platoul
Romanilor din Alba Iulia. În pavilion au
fost amenajate 26 standuri, iar pentru
preparatele culinare tradiţionale şi
viticultori au fost amenajate
12
corturi. Au fost prezente 28 firme, Asociaţia crescătorilor de ovine din judeţul Alba şi 25
producători individuali.
În perioada 10 – 14 octombrie a avut loc la Alba Iulia evenimentul Strălucire
japoneză pentru oraşele României organizat împreună cu Kaizen Institute România şi
în cooperare cu asociaţia Clean up Japan, Kaizen Institute Japonia, AOTS România,
Primăria municipiului Alba Iulia, Supremia şi Ambient Alba Iulia, cu scopul promovării
Culturii 5 S în mediul public.
Consiliul Judeţean Alba împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,
Primăriile municipiilor Alba Iulia, Aiud şi Blaj, Primăriile oraşelor Cugir şi Cîmpeni şi
Asociaţia ASMEA a organizat în a doua jumătate a lunii noiembrie 2011 o serie de cinci
Târguri de orientare profesională în Cugir, Aiud, Cîmpeni, Blaj şi Alba Iulia.
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Au participat peste 550 de elevi
din clasele a X‐a, de la liceele cu profil
tehnic din judeţul Alba, care au aflat
cerinţele efective de pe piaţa muncii, au
cunoscut
angajatorii
din
zonele
menţionate şi profilul acestora, meseriile
pentru care există cerinţe, în scopul unei
mai eficiente orientări profesionale.
În 15 decembrie 2011, Consiliul
judeţean Alba a invitat reprezentanţii marcanţi ai mediului de afaceri la cea de a cincea
ediţie a evenimentului Best of Business ‐ cadru pentru recunoaşterea şi evidenţierea
performanţelor obţinute de societăţile cu capital românesc şi străin, din industrie,
construcţii, servicii şi agricultură, performanţe care au contribuit substanţial la
dezvoltarea economică socială a judeţului.

6. Dezvoltare rurală

Susţinerea producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice, promovarea şi
dezvoltarea produselor tradiţionale şi ecologice, prin valorificarea resurselor locale,
culturale şi tradiţionale, asigurarea calităţii produselor, organizarea şi promovarea de
activităţii, programe, participare la târguri si expoziţii la nivel naţional reprezintă scopul
declarat al Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice ,,Alba
Transilvania”, asociaţie constituită din iniţiativa Consiliului Județean Alba, în anul 2011.
La constituirea asociaţiei s‐au înscris 20 de membri fondatori, fermieri care
deţin atestate de producători de produse tradiţionale, eliberate de către Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În data de 19 decembrie 2011 a fost deschis magazinul
asociaţiei, în parteneriat cu Asociaţiile județene a Crescătorilor de Ovine şi Bovine.

În perioada 18‐20 Martie 2011, Consiliul Judeţean Alba a organizat în Pavilionul
expoziţional de pe Platoul Romanilor din Alba Iulia cea de‐a doua ediţie a expoziţiei
Târgul Grădinarului 2011. Partenerii administraţiei judeţene au fost Primăria
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Consiliul judeţean Alba a organizat în data de 25 martie 2011, o întâlnire cu
tema „Soluţii pentru eficientizarea activităţii fermelor de vaci cu lapte” la care au
participat crescători de bovine din judeţul Alba, membrii Asociaţiilor profesionale a
crescătorilor de bovine şi specialişti din domeniu.
Subiectele au vizat soluţii de optimizare a producţiei de lapte, auditul fermelor
dar şi elemente noi din domeniul ecografiei veterinare, care să‐i ajute pe întreprinzători
în gestionarea efectivului de animale din fermele lor.
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municipiului Alba Iulia, Camera Agricolă judeţeană Alba, Filiala judeţeană Alba a
Asociaţiei Amicii Rozelor, Toskana Garten şi Ambient.
Piaţa volantă, inaugurată în anul 2009, şi‐a continuat activitatea în fiecare zi de
vineri în parcarea din zona Policlinicii din Cetate din Alba Iulia, în perioada aprilie ‐
octombrie. Piaţa reprezintă un cadru organizat din punct de vedere logistic, al utilităţilor
şi al promovării, în care fermierii mici din judeţul Alba (cca. 37 de persoane) îşi pot
valorifica produsele obţinute în gospodăriile proprii (fructe şi legume proaspete,
produse lactate, pâine şi produse de patiserie, produse apicole, flori).
Promovarea crescătorilor de animale cât şi a produselor tradiţionale obţinute in
zonă, a tradiţiilor şi a portului popular face ca ,,Tocmitul Băciţelor – La Cărări”, să fie o
sărbătoare tradiţională a locuitorilor din satele Tonea, Pleşi, Şugag, Mărtinie, Strungari,
Pian, etc.
În 25 iunie 2011 la Ciumbrud, a
avut loc a X‐a ediţie a Zilei Rozelor.
Evenimentul organizat de Consiliul Judeţean
Alba în parteneriat cu Primăria municipiului
Aiud, Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei
Amicii Rozelor din România, Asociaţia
Agricolă Alba AFRODA, Fundaţia Inter‐Art
Aiud, Toskana Garten, Camera Agricolă
Judeţeană Alba şi Grupul Şcolar Alexandru
Borza din Ciumbrud, a avut ca scop
promovarea producătorilor de trandafiri
din judeţ şi a soiurilor cultivate în zona Ciumbrud, Aiud.
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Slow Food în judeţul Alba
În cadrul creat de Consiliul Judeţean Alba prin activităţile Târgul Apulum
Agraria, Târgul Gustos de Alba, Piaţa volantă din Alba Iulia, schimburi de experienţă
între fermieri, informări periodice ale acestora, conceptul Slow Food a fost pus cu succes
în practică, în beneficiul consumatorilor şi producătorilor locali.
În luna iunie 2011 s‐a constituit Convivium‐ul Slow Food Alba Transilvania, la
iniţiativa a 5 persoane din cadrul Consiliului Judeţean Alba, având drept obiectiv
promovarea hranei gustoase, sănătoase şi preţuite cinstit, produsă în ferme locale mici
şi mijlocii în vederea susţinerii producătorilor locali în desfăşurarea activităţilor lor
practicând o agricultură şi un turism durabil şi conservarea bucătăriei şi tradiţiilor
culinare locale.
În luna octombrie 2011, un grup de 19 fermieri din judeţul Alba ‐ legumicultori,
crescători de bovine, ovine şi producători de produse tradiţionale – au participat la un
schimb de experienţă la două ferme ecologice din Moşna şi Şeica Mare din judeţul
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Sibiu. Fermierii au avut ocazia să afle mai multe despre agricultura ecologică,
diversificarea şi valorificarea produselor în magazine specializate.
Consiliul
Judeţean
Alba
împreună cu Primăria municipiului
Alba Iulia, Camera de Comerţ, Industrie
şi Agricultură Alba şi Asociaţia Ţara
Vinului au organizat în perioada 23‐25
septembrie 2011 cea de‐a XX‐a ediţie a
Târgului APULUM AGRARIA.
La ediţia din acest au
participat 110 producători agricoli
expozanţi.
Expoziţiile de animale cu vânzare prin licitaţie, organizate în cadrul târgurilor
tradiţionale de animale de către Consiliul Judeţean Alba în parteneriat cu Primăriile din
Sălciua, Teiuş, Ciugud şi Asociaţiile crescătorilor de animale din judeţ şi Direcţia
Judeţeană pentru Agricultură Alba au constituit o premieră naţională în domeniu.
Remarcabilă a fost prezenţa la târgul de la Sălciua a domnului Valeriu Tabără ‐
Ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale susţinător al micilor fermieri.

7. Acţiuni destinate dezvoltării turismului, promovării
culturii tradiţionale şi tineretului

În anul 2011, Consiliul Judeţean Alba a încheiat Proiectul PRESERVE ‐ Peer
Reviews For Sustainable Eco‐Regions via Europe, proiect în valoare totală de 1,5 mil.
Euro, din care Consiliul Judeţean Alba a beneficiat de aproximativ 51.000 de Euro şi a
contribuit cu o cofinanţare de 1.000 de euro. În acest proiect au fost implicaţi 14
parteneri din 12 ţări europene.
Obiectivul principal al proiectului PRESERVE este să contribuie 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. Cu ocazia conferinţei finale organizate la Siena, Italia în perioada
20 ‐ 21 octombrie 2011 a fost prezentat manualul de bune practici care cuprinde
exemple identificate în regiunile partenere ale acestui proiect.
Un alt proiect continuat de către Serviciul Turism în anul 2011 a fost înfiinţarea
şi susţinerea cercurilor şcolare de turism. Elevii liceelor implicate în acest proiect,
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7.1. Dezvoltarea turismului
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Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”, Colegiul Tehnic Apulum, Colegiul Naţional
„Horea Cloşca şi Crişan” şi Colegiul Tehnic Aiud au participat ca voluntari la Festivalul
Cetăţilor Dacice, iar cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului s‐a organizat o expoziţie de
fotografie la Muzeul Naţional al Unirii în cadrul căreia elevii au primit ghidul turistic al
judeţului Alba.
Turneul „Alba Golf Challenge” a ajuns la cea de‐a VII‐a ediţie, desfășurându‐se
în data de 30 aprilie pe Terenul de Golf Paul Tomiţă de la Pianu. La Turneul de golf „Alba
Golf Challenge” au luat startul 54 de jucători.
În perioada 4 – 5 mai s‐a desfăşurat la Alba Iulia 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. Obiectivul
evenimentului a fost prezentarea participanţilor strategiilor adoptate de diverse
organizaţii internaţionale de turism pentru dezvoltarea turismului rural şi consolidarea
cooperării dintre asociaţiile de turism rural internaţionale.
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 perioada 16 – 18 mai Business Forum‐ul intitulat „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.
Festivalul Cetăţilor Dacice ajuns la cea de a V‐a ediţie a avut loc în perioada 25 ‐
26 iunie, la Cetatea de Baltă. Prima zi a evenimentului a fost dedicată unui târg de
meşteri populari, prezentării unei machete a unui sat dacic şi concertelor de muzică
rock. A doua zi a fost consacrată întrecerilor dacice, care au atras turişti din localităţile
participante la competiţie cât şi din judeţele limitrofe. Sponsorul oficial al evenimentului
a fost SC Jidvei România.
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
3 ‐ 4 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 realizează
importanţa recunoaşterii acestui potenţial. În cadrul acestui eveniment s‐au promovat
două forme de turism şi anume cicloturismul şi turismul ecvestru.
In aceeaşi perioadă cu Târgul Naţional de Turism Rural de la Albac s‐a desfăşurat
şi cea de a patra ediţie a Concursului de pescuit „Aventuri în Apuseni”, concurs
onorat de un număr important de concurenţi din judeţ şi din ţară.
În perioada 30 septembrie ‐ 2 octombrie a avut loc prima ediţie a Festivalului
Dilema Veche. Acest eveniment a fost organizat la Alba Iulia la iniţiativa echipei
redacţiei revistei Dilema Veche care a considerat municipiul nostru o locaţie adecvată
pentru o astfel de manifestare culturală. Astfel, administraţia locală alături de Consiliul
judeţean Alba s‐au implicat în reuşita acestui eveniment.
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Realizarea ghidului turistic al judeţului Alba.
A fost realizată o corectură şi analiză şi a fost definitivată procedura de achiziţie
publică, şi au fost tipărite 3000 de exemplare. Ghidul a fost prezentat alături de o hartă
ce reprezintă Transilvania în sec. XVIII, o prelucrare după ATLAS MINOR SIVE
GEOGRAPHIA Amsterdam. Lansarea oficială a ghidului turistic al judeţului Alba a avut
loc în cadrul Târgului Naţional de turism Rural de la Albac în prezenţa oficialităţilor,
presei şi turiştilor prezenţi. Lansarea a fost urmată de un seminar în care s‐a dezbătut
conţinutul ghidului, utilitatea şi modul de prezentare, posibilele căi de distribuţie, au
fost solicitate feed‐back –uri din partea celor prezenţi.
Ghidul turistic al judeţului Alba a mai fost prezentat publicului larg în cadrul
Festivalului Dilema Veche, de către scriitorul Eugen Istodor. S‐a realizat o distribuţie a
acestei lucrări către autorităţile locale şi judeţene din
ţară, către diferite agenţii de turism şi alţi actori din
domeniul turismului. Pentru o promovare eficientă s‐a
realizat şi un blog dedicat acestei lucrări
„albaghid.wordpress.com”.
Deoarece lucrarea s‐a
bucurat de o apreciere deosebită s‐a hotărât realizarea
unei noi ediţii, îmbunătăţită, şi care să continue
promovarea judeţului Alba.
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Festivalul Internaţional de Teatru, ediţia a VI‐a a avut loc în perioada 5 ‐ 9
octombrie 2011. Acest eveniment a adus la Alba Iulia trupe de teatru din ţară şi
străinătate, au fost organizate ateliere de construcţie, mânuire păpuşi, de scenografie, de
improvizaţie, de teatru, de asemenea s‐a editat un ziar al festivalului pentru toată
perioada, având un tiraj zilnic de 500 exemplare.
Festivalul ‐ Concurs de Muzică Folk „Ziua de Mâine”, ediţia a VII‐a, a avut la
bază un nou concept folk art. 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, demonstraţii culinare. La fel ca la ediţia anterioară, s‐a transmis
live pe internet, şi s‐a editat un ziar de eveniment ce s‐a distribuit în fiecare seară de
spectacol.
Ultimul eveniment al anului a fost Festivalul iernii, desfăşurat între 17 şi 23
decembrie. Scopul acestui eveniment a fost promovarea imaginii instituţionale a
Consiliului judeţean Alba şi a proiectelor susţinute de instituţiile subordonate, a
colaboratorilor în cursul anului. Vizitatorii s‐au
putut bucura de spectacole de colinzi, ateliere de
turtă dulce şi de desen, spectacole de teatru şi jazz.
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. Pentru această caravană a fost folosit
Bibliobuzul donat de către partenerii francezi din
departamentul La Manche.
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7.2. Cultură și patrimoniu cultural
Consiliul Judeţean Alba a derulat numeroase proiecte destinate valorificării
patrimoniului cultural al judeţului Alba, fiind realizate peste 30 de programe şi
activităţi ce au avut ca scop promovarea culturii proprii judeţului Alba, cu toate
particularităţile sale.
De asemenea, s‐a continuat programul de susţinere financiară pentru editarea a
circa 40 de titluri de carte a unor autori albaiulieni, membri si nemembri ai Uniunii
Scriitorilor și a continuat emisiunea ”Despre Alba, despre noi”, realizată în colaborare
cu Radio Reîntregirea Alba Iulia, ce aduce săptămânal în casele ascultătorilor secvenţe
din agenda de lucru a instituţiei, în domenii de activitate de interes cetăţenesc şi
promovează proiecte culturale, de educaţie, turistice, economice destinate publicului
larg.
Activitatea Consiliului Judeţean Alba a vizat şi eficientizarea activităţii celorlalte
instituţii judeţene din domeniul culturii, care au beneficiat constant de informări privind
desfăşurarea unor cursuri de perfecţionare în domeniul culturii, precum şi posibilităţile
de aplicare la diferite oportunităţi de finanţare cu derulare în anul 2011.

7.3. Tineret, învățământ și sport
Au continuat și în anul 2011 proiectele cultural‐educative și sportive ale căror
beneficiari au fost copiii și tinerii, fiind realizate peste 50 de acţiuni şi activităţi ce au
avut ca scop promovarea sportului şi vieţii sănătoase, dezvoltarea responsabilităţii
personale a tinerilor, stimularea participării active a tinerilor, creşterea spiritului de
iniţiativă şi solidaritate, dar şi prevenirea şi diminuarea delicvenţei în rândul tinerilor,
informarea şi consilierea acestora.

8. Activitatea de cooperare internațională
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În anul 2011 activitatea, în domeniul relaţiilor internaţionale, a Consiliului
judeţean Alba s‐a concretizat în proiecte şi acţiuni pentru continuarea relaţiilor de
cooperare descentralizată între judeţul Alba, România şi departamentele La Manche şi
Rhône, Franţa, precum şi cu provinciile şi judeţele înfrăţite din Italia şi Ungaria,
respectiv Friuli Venezia Giulia, Tolna şi Bács‐Kiskun, participarea la seminarii, conferinţe
şi reuniuni ale organismelor internaţionale în care Consiliul judeţean Alba este membru
cu drepturi depline, respectiv ARE şi AREV, vizite de lucru în judeţele şi regiunile
partenere ale judeţului Alba, diverse activităţi de traduceri şi corespondenţă cu
partenerii externi.
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În cadrul parteneriatului cu departamentul La Manche, Consiliul General al
departamentului La Manche a donat, cu
titlul gratuit, judeţului Alba un
autovehicul ‐ bibliobuz, marca Renault,
tip S 160, achiziţionat în anul 1991 cu
suma de 119.337,73 Euro.
Acest proiect, promovat în
comun de către Alba şi La Manche, este
un proiect iniţiat în contextul socio‐
economic actual, în ideea că autorităţile
publice trebuie să vină în întâmpinarea
comunităţii folosind resursele pe care le
deţin. Astfel, comunităţile din localităţile
limitrofe municipiului Alba Iulia şi din zonele izolate ale judeţului Alba, vor beneficia de
facilităţi de informare şi de împrumut prin intermediul unui fond de documente, cărţi,
reviste, etc., din domenii variate de interes şi dedicate tuturor vârstelor, având la
dispoziţie şi un număr de echipamente IT.
Prin realizarea acestui proiect se va stimula lectura, inclusiv în limba franceză şi
se vor promova evenimentele culturale organizate de către Consiliul judeţean Alba.

Anul 2011 a însemnat pentru Consiliul judeţean Alba şi Semnarea Înţelegerii
de Cooperare între Judeţul Alba (România) şi Provincia Autonomă Voivodina
(Republica Serbia).
Parteneriatul cu Voivodina a
demarat ca urmare a participării
reprezentanţilor acesteia la Sesiunea
Plenară a Comisiei 1 a Ansamblului
Regiunilor Europene ‐ ARE, organizată
la Alba Iulia, în martie 2010, iar cu
ocazia participării domnului Sándor
Egeresi,
Preşedintele
Adunării
Provinciei Autonome Voivodina, la
Alba Iulia Business Forum – Oraşe şi
Regiuni Inteligente şi Durabile,
organizat în mai 2011, a fost semnată o Scrisoare de Intenţie pentru demararea
cooperării descentralizate între Judeţul Alba şi Provincia Autonomă Voivodina.
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În cadrul parteneriatului cu Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia, a avut
loc o vizită în judeţul Alba a Domnului Renzo Tondo, Preşedintele Regiunii, ocazie cu
care a fost semnată o foaie de parcurs cu acţiuni concrete pentru punerea în aplicare a
prevederilor Protocolului semnat de cele două regiuni în anul 2007.
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8. Activitatea de reprezentare în justiție
În cursul anului 2011 Consiliul Judeţean Alba a fost implicat într‐un număr de
213 de litigii care s‐au aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti. Un număr de 130 litigii au
fost înregistrate în anii precedenţi, aflându‐se în curs de soluţionare pe parcursul anului
2011, iar un număr de 83 litigii au fost înregistrate în anul 2011.
În raport de calitatea procesuală a
Consiliului Judeţean Alba în aceste litigii, se
pot evidenţia:
a). litigii în care Consiliul Judeţean
Alba a avut calitatea de pârât ‐ 200;
b) litigii în care Consiliul Judeţean
Alba a avut calitatea de reclamant ‐ 1
c). litigii în care Consiliul Judeţean
Alba a avut calitatea de creditor ‐ 4 .
d). litigii în care Consiliul Judeţean
Alba a avut calitatea de chemat în garanţie ‐
1
e). litigii în care Consiliul Judeţean Alba a fost fost chemat în judecată pentru
Comisia pentru Protecţia Copilului Alba – 3;
f). litigii în care Consiliul Judeţean Alba a fost fost chemat în judecată pentru
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba – 4;
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În cadrul procedurilor judiciare de soluţionare a acestor litigii, Consiliul
Judeţean Alba a fost citat pentru un număr de 358 termene de judecată la care s‐a
asigurat reprezentarea intereselor Consiliului Judeţean Alba de către consilierii juridici.
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