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CUPRINS 
 
 

I. HOTARARI ALE CONSILIULUI JUDETEAN ALBA 
 
                                                                                                                                                                             

Hotararea nr.76 din 24.05.2012, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, pentru perioada 2012-
2016. 
Hotararea nr.77 din 24.05.2012, privind înfiinţarea unei filiale la Biblioteca Judeţeană „Lucian 
Blaga” Alba, cu sediul la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, Str. Mihai Viteazu nr. 31.  
Hotararea nr.78 din 24.05.2012, privind modificarea Statului de funcţii al Centrului de Cultură 
„Augustin Bena” Alba. 
Hotararea nr.79 din 24.05.2012, privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Filiala Filantropia Ortodoxă 
Totoi a Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în vederea funcţionării Casei de tip familial 
„Sfânta Maria” şi Casei de tip familial „Sfânta Ana” din Alba Iulia. 
Hotararea nr.80 din 24.05.2012, privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Filiala Filantropia Ortodoxă 
Ocna Mureş în vederea înfiinţării Casei de tip familial „Sf. Mucenic Ciprian” Ocna Mureş. 
Hotararea nr.81 din 24.05.2012, privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de 
parteneriat nr. 4322/01/10.06.2011 încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba şi Filantropia Ortodoxă Aiud pentru funcţionarea Casei de tip familial „Sf. Ioan 
Botezătorul” Aiud. 
Hotararea nr.82 din 24.05.2012, privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă 
Alba Iulia în vederea funcţionării Casei de tip familial „Adolescenţa” Oarda de Jos. 
Hotararea nr.83 din 24.05.2012, privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă 
Alba Iulia în vederea înfiinţării Centrului de zi pentru copii antepreşcolari „Sfânta Irina” Blaj. 
Hotararea nr.84 din 24.05.2012, privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere 
a unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Alba, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 
Convenţia de grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale. 
Hotararea nr.85 din 24.05.2012, privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare de la 
Consiliul Judeţean Alba la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra 
a două clădiri în care au funcţionat unităţi de învăţământ special precum şi a schimbării destinaţiei 
spaţiilor din aceste clădiri, ca urmare a primirii Avizului conform al Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
Hotararea nr.86 din 24.05.2012, pentru modificarea şi completarea Anexelor 11 o şi 11 a la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133/28.07.2011 privind stabilirea de taxe locale şi tarife 
datorate bugetului general al Judeţului Alba în anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare. 
Hotararea nr.87 din 24.05.2012, privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din Judeţul 
Alba pentru anul şcolar 2012-2013. 
Hotararea nr.88 din 24.05.2012, pentru modificarea Hotărârii nr. 21/26.01.2012 privind 
constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local în anul 2012, cu modificările ulterioare. 
Hotararea nr.89 din 24.05.2012, privind realizarea Ghidului de orientare educaţională şi 
vocaţională pentru elevi şi tineri – ALBA INFODESK. 
Hotararea nr.90 din 24.05.2012, privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 



  

Hotararea nr.91 din 24.05.2012, privind repartizarea subvenţiilor şi a altor surse de la bugetul de 
stat către bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale, pe anul 2012. 
Hotararea nr.92 din 24.05.2012, privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului 
propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2012. 

 
 

II. DISPOZIŢII ALE PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA 
 
 

Dispozitia nr.71 din 23.04.2012, privind admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativa, a 
numelui doamnei Tufănescu Maria 
Dispoziţia nr.77 din 03.05.2012, privind admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a 
numelui doamnei Copiluş Jianu Liliana 
Dispoziţia nr. 82 din 15.05.2012, privind admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a 
numelui minorului Simuţiu Tudor Mihai 
Dispoziţia nr.83 din 15.05.2012, privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Doştat-
Boz-Sebeş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 
Dispoziţia nr.89 din 24.05.2012, privind admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a 
numelui doamnei Pusta Cosmina Olga 
Dispoziţia nr.90 din 24.05.2012, privind aprobarea retragerii licenţei de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba 
Iulia-Vinţu de Jos, operatorului de transport rutier SC Voltrans SA 
Dispoziţia nr.91 din 29.05.2012, privind admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a 
numelui domnului Pîrţa Ciprian Vasile 

 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
                                    HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pentru perioada 2012-2016 
 
 
      Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în data de  24 mai  2012; 
      Luând în dezbatere: 
      - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba,  pentru 
perioada  2012-2016; 
      - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pentru perioada 2012-2016, iniţiat 
de domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului Judeţean Alba; 
      - Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 4582/17.04.2012 la proiectul de hotărâre  
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate, în judeţul Alba, pentru perioada 2012-2016; 
     Văzând: 
     - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1-Comisia dezvoltare economică, bugete, 
strategii şi cooperare interinstituţională; 
     Având în vedere: 
     - Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările si completările 
ulterioare ;       
     -Art. 91-(5), lit. a), pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      În temeiul art. 97-(1) şi art. 115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.  
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
                  
                                                     HOTĂRÂRE: 
 
 Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pentru perioada 2012-2016–potrivit anexei–parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
          Art. 2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică; 
          - Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba; 
          - Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
          - Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare  Alba Iulia (AIDA) -transport local; 
           
        
 
PRESEDINTE                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
Ion Dumitrel                                                                  SECRETARUL JUDETULUI                           
                                                                                               Mariana Hurbean      
                                                                                     
 
Alba Iulia, 24 mai 2012 
Nr. 76 
 
Strategia poate fi consultată pe site-ul www.cjalba.ro la secţiunea Strategii, Programe.  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind înfiintarea unei Filiale la Biblioteca judeţeană «Lucian Blaga » Alba, 
cu sediul la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, str.Mihai Viteazu, nr.31 

 
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 mai 2012;  
 Luând în dezbatere:  

-expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind înfiintarea unei Filiale la Biblioteca 
judeţeană «Lucian Blaga » Alba, cu sediul la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, str.Mihai 
Viteazu, nr.31; 

-raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.5671 din 
9 mai 2012 la proiectul de hotărâre privind înfiintarea unei Filiale la Biblioteca judeţeană «Lucian 
Blaga » Alba, cu sediul la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, str.Mihai Viteazu, nr.31; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei nr.4 – Comisia educatie, cultură, tineret, ONG-uri si 
sport; 

Având în vedere prevederile: 
 -Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-art.91 - (2), litera “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 
În temeiul art. 97 - (1) şi art.115 – (1), litera “c”  din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă înfiintarea unei Filiale la Biblioteca judeţeană «Lucian Blaga » Alba, cu 
sediul la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, str.Mihai Viteazu, nr.31; 
 Art. 2. Organigrama şi statul de funcţii ale Bibliotecii judeţene «Lucian Blaga » Alba se 
modifică conform anexelor nr. 1 si 2 - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 
 Art. 3. Anexa nr.13 b la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.22 din 26 ianuarie 2012 si 
anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.54 din 29 martie 2012, se abrogă. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi 
comunică; 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 -Direcţiei juridică şi administratie publică; 
 -Direcţiei relatii publice si informatică; 
 -Bibliotecii judeţene «Lucian Blaga » Alba; 
            -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
 
 
             PREŞEDINTE, 
                       ION DUMITREL 
                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                           Mariana HURBEAN 
 
 
 
Nr.77 
Alba Iulia,  24 mai 2012 



ROMÂNIA                                                                                                                                      Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Jud. Alba 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                                                                 nr.77 din 24 mai 2012 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
 

ORGANIGRAMA 
BIBLIOTECII JUDEŢENE „LUCIAN BLAGA” ALBA 

 
          

Total posturi 
 
 

               Din care: 
 
Condu-              Execuţie 
 cere      Specia-   Adminis-       Deservire 
                 litate       trativ, resur- 
                                se umane 

28     1         20              3               4 
 
                                                        DIRECTOR - MANAGER 

     
 
 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      
 
                                                                                        
                                                                                                                                 
     Secția                    Filiala                       Secția  
                                           Biblioteca             cu sediul                 Informatică 
                                                                             la Casa de 
                                                  Cultură a                                                                      
                 Sindicatelor 

                                                                                                                                                                                                  
                                                           17,5                           0,5                          2 

                                            
                                          
 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC 
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     1 
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ROMÂNIA      Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Jud. Alba 
JUDEŢUL ALBA                           nr.77 din 24 mai 2012 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

 

STAT DE FUNCŢII 
al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea funcţiei Grad/ 
treaptă 

Nivelul 
studiilor 

Număr 
posturi 

1 Contabil şef I S 1 
2 SECȚIA BIBLIOTECA 

Bibliotecar 
Bibliotecar 
Bibliotecar 
Bibliotecar 
Bibliotecar 
Bibliotecar 

 
I A 
I 
II 
I 
I 
I 

 
S 
S 
S 

SSD 
PL 
M 

 
3 
7 
2 

   1,5 
1 
3 

3 FILIALA  
cu sediul la Casa de Cultură a Sindicatelor  
Bibliotecar 

 
I 

 
SSD 

 
   0,5 

4 SECȚIA INFORMATICĂ 
Inginer de sistem 
Operator 

 
I 
I 

 
S 
M 

 
1 
1 

5 RESURSE UMANE  
Economist 

 
I A 

 
S 

 
1 

6 ADMINISTRATIV 
Secretar-dactilograf 
Magaziner  

 
I A 

 

 
M 
M 

 
1 
1 

7 DESERVIRE 
Muncitor calificat (Legător carte) 
Şofer  
Îngrijitor 

 
I 
I 
 

 
M 
M 
M 

 
1 
1 
2 

 TOTAL POSTURI:   28 
 
       



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea  statului de funcţii 

al Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 mai 2012, 
            Luând în dezbatere; 

-Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii 
al Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba; 

-Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi  gestiunea funcţiilor publice 
nr.5772/11.05.2012 la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al 
Centrului de Cultură “ Augustin Bena” Alba; 
 Văzând Avizul favorabil al Comisiei nr.3 – Comisia administratie publică locală, 
juridică si ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 
-Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, 
corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice; 

-Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice; 

-Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr.283/2011; 

-art.91-(2), litera “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.97 - (1) şi art.115 – (1), litera “c” din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 
 
 Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Centrului de Cultură “Augustin 
Bena” Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexă - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
 Art. 2. Anexa nr. 27 “b” la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.22 din 26 ianuarie 
2012, se abrogă. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi 
comunică; 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 -Direcţiei juridică şi administratie publică; 
 -Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba; 
 -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
 
 
  PREŞEDINTE, 
           ION DUMITREL 
                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                               Mariana HURBEAN 
 
 
Nr.78 
Alba Iulia,  24 mai 2012 
 
                                                                                   



ROMANIA                                                                Anexă la Hotărârea CJA nr.78/24.05.2012 
JUDETUL ALBA                                     
CONSILIUL JUDETEAN  
 
 
                                                                      

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

 
Nr. crt. Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 
Număr 
posturi 

1 DIRECTOR ADJUNCT gradul I S 1 
2 Contabil şef gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL  PROGRAME CULTURALE ŞI EDITARE TIPĂRITURI 
3 Referent treapta IA M         1 

SERVICIUL DE CONSERVARE ŞI PROMOVARE A CULTURII TRADIŢIONALE  
4 Şef serviciu gradul I S 1 
5 Referent gradul IA S 1 
6 Referent gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL REDACŢIA „DISCOBOLUL” 
7-8 Redactor gradul IA S 2 
9 Redactor gradul II S 1 

10 Redactor treapta I M 1 
11 Secretar redacţie gradul II S 1 

SERVICIUL DE FORMARE CONTINUĂ  « ŞCOALA DE ARTE ŞI 
MEŞTEŞUGURI » 

12 Şef serviciu gradul I S 1 
13-18 Expert gradul I S 6 

19 Expert gradul II(1 cu ½ normă) S 0,5 
20-21 Instructor treapta I M 2 

22 Instructor treapta II M 1 
23 Instructor  treapta III (1 cu ½ normă) M 0,5 

24-27 Muncitor calificat II  4 
28-29 Muncitor calificat  III  2 

30 Muncitor calificat  I (1 cu ½ normă)  0,5 
SERVICIUL ANSAMBLUL FOLCLORIC 

31 Şef serviciu gradul I S 1 
32-35 Solist instrumentist treapta I  4 

36 Artist instrumentist gradul II S 1 
37-39 Solist instrumentist treapta II  3 

40 Solist instrumentist treapta III  1 
41 Solist vocal gradul II S 1 
42 Solist vocal trapta I  1 

43-44 Solist vocal treapta II  2  
45 Solist vocal treapta I ( 2 posturi cu ½ normă)  1 



46 Maestru balet treapta II  1
47 Dansator treapta I (2 cu ½ normă)  1 

48-50 Dansator treapta II (6 cu ½ normă)  3 
51 Dansator treapta III (1 cu ½ normă)  0,5 

SERVICIUL ANSAMBLUL ARTISTIC DE FANFARA
52 Şef serviciu gradul I S 1 

53-55 Instrumentist treapta I (5 cu ½ normă)  2,5 
56 Instrumentist treapta III (2 cu ½ normă)  1 

57-59 Artist instrumentist gradul I (5 cu ½ normă) S 2.5 
COMPARTIMENTUL  FINANCIAR, CONTABIL- RESURSE UMANE  

60 Economist gradul I A S 1 
61 Referent gradul I A S 1 
62 Referent treapta I M 1 

COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV
63 Secretar treapta I M 1 
64 Şofer I  M 1 
65 Îngrijitor   1 

TOTAL 62 
 
 
 
 
 
                     



ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Filiala Filantropia Ortodoxă Totoi a Asociaţiei Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia în vederea funcţionării Casei de Tip Familial „Sfânta Maria” şi Casei de 
Tip Familial „Sfânta Ana” din Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 24.05.2012; 

Luând în dezbatere : 
-Expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Filiala Filantropia Ortodoxă Totoi a 
Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în vederea funcţionării Casei de Tip Familial „Sfânta Maria” şi 
Casei de Tip Familial „Sfânta Ana” din Alba Iulia 
-Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului nr. 3263/09.05.2012 
-Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.5787/11.05.2012 
Având în vedere prevederile : 

• legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială 
• Ordonantei Guvernului  68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare 
• Hotararii Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare a serviciilor 

sociale; 
• art. 91 alin. 1 lit.d şi alin 5 pct 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,   republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  
Văzând avizul favorabil al Comisiei nr 6-muncă şi protecţie socială, 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice locale  
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1. Se aprobă Convenţia de parteneriat încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba şi Filiala Filantropia Ortodoxă Totoi a Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba 
Iulia în vederea funcţionării Casei de Tip Familial „Sfânta Maria” şi Casei de Tip Familial „Sfânta 
Ana” din Alba Iulia 

Art.2. Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba 
- Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protecţia Copilului Alba 
- Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia- Filiala Filantropia Ortodoxă Totoi 
- Direcţiei de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba 
 
 
PREŞEDINTE                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
Ion DUMITREL                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI                                       

                                                                                            Mariana HURBEAN 

Alba Iulia, 24.05.201 
Nr. 79 













ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

 
 HOTĂRÂRE  

 
Privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  şi Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna 

Mureş în vederea  înfiinţării Casei de tip familial „Sf. Mucenic Ciprian” Ocna Mureş 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în sedinţa ordinară în data de 24.05.2012 
 
Luând în dezbatere : 
      -expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre  privind aprobarea Convenţiei de parteneriat 
încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Filiala 
Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş în vederea  înfiinţării Casei de tip familial „Sf. Mucenic Ciprian” 
Ocna Mureş 
     -referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 3279/10.05.2012 
privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba şi Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş în vederea  înfiinţării Casei de 
tip familial „Sf. Mucenic Ciprian” Ocna Mureş 
      -raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.5786/11.05.2012 
Având în vedere prevederile : 

 legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială 
 Ordonantei Guvernului  68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
 Hotararii Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare a 

serviciilor sociale; 
 art. 91 alin. 1 lit.d şi alin 5 pct 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Văzând avizul favorabil al Comisiei nr. 6-muncă şi protecţie socială 
     În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice locale  
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă  Convenţia de parteneriat încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba  şi Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş în vederea  înfiinţării Casei de 
tip familial „Sf. Mucenic Ciprian” Ocna Mureş 
Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri 
 
       Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
- Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş 

 
PRESEDINTE                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
Ion DUMITREL                                                          SECRETARUL   JUDEŢULUI  
                                                                                                                                                         
                                                                                               Mariana HURBEAN 

          Alba Iulia, 24.05.2012 
          Nr. 80 









ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

 HOTĂRÂRE  
 

privind  aprobarea  Actului adiţional Nr.1 la Convenţia de parteneriat nr. 4322/01/10.06.2011 
încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Filantropia 

Ortodoxă Aiud pentru funcţionarea Casei de tip familial,, Sf. Ioan Botezătorul” Aiud 
 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în sedinţa ordinară în data de 24.05.2012 
 
Luând în dezbatere : 
      -expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre  privind aprobarea Actului Aditional Nr. 1 la 
Convenţia de parteneriat încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba  şi Filantropia Ortodoxă Aiud în vederea  înfiinţării Casei de tip familial «Sf. Ioan Botezătorul» 
Aiud  
     -referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nr. 3278/10.05.2012 
privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Convenţia de parteneriat încheiată între Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  şi Filantropia Ortodoxă Aiud în vederea  
înfiinţării Casei de tip familial «Sf. Ioan Botezătorul» Aiud  
      -raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 5784/11.05.2012 
Având în vedere prevederile : 

 legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială 
 Ordonantei Guvernului  68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
 Hotararii Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare a 

serviciilor sociale; 
Văzând avizul vaforabil al Comisiei nr 6- muncă şi protecţie socială 
Ţinând cont de  dispoziţiile : 
       -art. 91 alin. 1 lit.d şi alin 5 pct 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
     În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice locale  
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE: 
Art. 1. Se aprobă  Actul Aditional nr.1 la Convenţia de parteneriat nr. 4322/01/10.06.2011  încheiată 
între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  şi Filantropia Ortodoxă Aiud 
în vederea  înfiinţării Casei de tip familial «Sf. Ioan Botezătorul» Aiud  
 
Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri 
 
       Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
- Filantropia Ortodoxă Aiud 

 
PRESEDINTE                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
Ion DUMITREL                                                          SECRETARUL   JUDEŢULUI  
                                                                                                                                                         
                                                                                              Mariana HURBEAN 

          Alba Iulia, 24.05.2012 
          Nr. 81 





 
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

 HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în vederea 

funcţionării Casei de Tip Familial „Adolescenţa” Oarda de Jos 
 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în sedinţa ordinară în data de 24.05.2012; 
Luând în dezbatere : 

 Expunerea de motive si proiectul de privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia în vederea funcţionării Casei de Tip Familial „Adolescenţa” Oarda de Jos 

 Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  nr. 
3405/14.05.2012 

 Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.5953/15.05.2012 

Având în vedere prevederile : 
• legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială 
• Ordonantei Guvernului  68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
• Hotararii Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare a 

serviciilor sociale; 
• art. 91 alin. 1 lit.d şi alin 5 pct 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,   

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
Văzând avizul favorabil al Comisiei 6-muncă şi protecţie socială, 
 
În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice locale  
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1.Se aprobă  Convenţia de parteneriat încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în vederea funcţionării Casei de 
Tip Familial „Adolescenţa” Oarda de Jos 
 
Art.2. Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
       Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba 
- Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protecţia Copilului Alba 
- Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
- Direcţiei de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba 
 

PREŞEDINTE                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
Ion DUMITREL                                                       SECRETARUL   JUDEŢULUI  

    Mariana HURBEAN 
Nr. 82 
Alba Iulia, 24.05.2012 













ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în vederea  

înfiinţăriiCentrului de zi pentru copii antepreşcolari „Sfânta Irina” Blaj 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în sedinţa ordinară în data de 24.05.2012; 

Luând în dezbatere : 
 Expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat 

încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia 
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în vederea  înfiinţăriiCentrului de zi pentru copii 
antepreşcolari „Sfânta Irina” Blaj 

 Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  nr. 
3406/14.05.2012 

 Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.5969/15.05.2012 
Având în vedere prevederile : 

• legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială 
• Ordonantei Guvernului  68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
• HG 1438/2004 privind pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a 

serviciilor deprevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie 
speciala acopilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilorsai 

• Hotararii Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare a 
serviciilor sociale; 

• art. 91 alin. 1 lit.d şi alin 5 pct 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,   
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Vazand avizul favorabil al Comisiei nr.6 –munca si protectie sociala, 
În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice locale  
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 
Art. 1. Se aprobă Convenţia  de parteneriat încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în vederea  
înfiinţăriiCentrului de zi pentru copii antepreşcolari „Sfânta Irina” Blaj 

Art.2. Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
     Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

 Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba 
 Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protecţia Copilului Alba 
 Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
 Direcţiei de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba  

 
PREŞEDINTE                                                                   CONTRASEMNEAZA 
Ion DUMITREL         SECRETARUL JUDEŢULUI                                      

                   Mariana HURBEAN 

Alba Iulia, 24.05.2012 
Nr. 83 













ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere a unor bunuri, proprietate 

privată a judeţului Alba, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Convenţia de grupare a 
cabinetelor medicale stomatologice individuale 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 mai 2012; 

 Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului 

de închiriere a unor bunuri, proprietate privată a judeţului Alba, încheiat între Consiliul Judeţean 
Alba şi Convenţia de grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale; 

- Raportul nr. 5896/14.05.2012 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere a unor bunuri, proprietate 
privată a judeţului Alba, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Convenţia de grupare a 
cabinetelor medicale stomatologice individuale. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia de dezvoltare urbanistică, organizarea 

şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului. 
Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) şi art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura 
funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară ; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010 privind aprobarea închirierii a două bunuri-spaţii 
în suprafaţă utilă totală de 29 mp situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 
Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a judeţului Alba. 

În temeiul art. 97 şi art. 115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 6647/01.06.2010, 

încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Convenţia de grupare a cabinetelor medicale stomatologice 
individuale, cu sediul în Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, până la data de 1 iunie 2013. 

Art. 2. Direcţia relaţii publice şi informatică va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba se înaintează şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
- Doamnei Rodica ONIGA – Reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale 

stomatologice individuale din Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
 

     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

                    Contrasemnează, 
                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

      Mariana HURBEAN 
            

Alba Iulia, 24 mai 2012 
Nr. 84 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba la 

Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra a două clădiri în care 
au funcţionat unităţi de învăţământ special, precum şi a schimbării destinaţiei spaţiilor din 
aceste clădiri, ca urmare a primirii Avizului conform al Ministerului Educaţiei Cercetării 

Tineretului şi Sportului 

          Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 mai 2012; 
     Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de 
administrare de la Consiliul Judeţean Alba la Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia 
Copilului Alba, asupra a două clădiri în care au funcţionat unităţi de învăţământ special, precum şi 
a schimbării destinaţiei spaţiilor din aceste clădiri, ca urmare a primirii Avizului conform al 
Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului; 

- Raportul de specialitate nr. 5898/14.05.2012 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba 
la Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra a două clădiri în care 
au funcţionat unităţi de învăţământ special, precum şi a schimbării destinaţiei spaţiilor din aceste 
clădiri, ca urmare a primirii Avizului conform al Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi 
Sportului. 

   Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia de dezvoltare urbanistică, organizarea 
şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere  prevederile: 

- Art. 91, alin. (1), lit. c), alin. (4), lit. a), alin. (5), pct. 2, art. 119 şi art. 123, alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 112, alin. (3) şi (6) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale 
- Hotărârii Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările 
ulterioare, Anexa nr. 1 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, 
poziţiile cu nr. crt. 21 şi nr. crt. 22. 

În temeiul art. 97 şi art.115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba la 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra clădirii “Cămin şcoală”, 
situată în Oraşul Abrud, str. Republicii nr. 2-4, proprietate publică a judeţului Alba în care în care a 
funcţionat Centrul Şcolar de Recuperare Abrud şi Centrul de Plasament nr. 2 Abrud, înscrisă în C.F. 
nr. 72694 Abrud, cu nr. cad. 72694-C7, edificată în regim P+3, cu suprafaţa construită de 618 mp. 

Art. 2. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba la 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra clădirii “Şcoala specială”, 
situată în Satul Sîncrai, aparţinător municipiului Aiud, str. Andrei Mureşanu nr. 100, proprietate 
publică a judeţului Alba, în care în care a funcţionat Şcoala Specială Sîncrai, înscrisă în C.F. nr. 70706 
Aiud, cu nr. cad. 70706-C6, edificată în regim S+P+1, cu suprafaţa construită de 962 mp. 

Art. 3. Predarea-preluarea bunurilor imobile menţionate la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, 
se face prin Protocol de predare-preluare, încheiat între părţile interesate. 

Art. 4. Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiilor din clădirile menţionate la art. 1 şi art. 2 ale 
prezentei hotărâri, din spaţii de “învăţământ şi găzduire” în spaţii “pentru asistenţa socială a 



persoanelor cu handicap”, potrivit Avizului conform emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Art. 5. Direcţia relaţii publice şi informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

                    Contrasemnează, 
                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

      Mariana HURBEAN 
            

 

 
Alba Iulia, 24 mai 2012 
Nr. 85 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea si completarea anexelor 11o si 11a, la  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

133/28.07.2011 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba, 
în anul 2012, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 mai 2012. 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea anexelor 11o 

si 11a, la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133/28.07.2011 privind stabilirea de taxe locale şi 
tarife datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2012, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
          - Proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea anexelor 11o si 11a, la  Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 133/28.07.2011 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate 
bugetului general al judeţului Alba, în anul 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, iniţiat de 
preşedintele Consiliului Judeţean Alba, d-nul Ion Dumitrel; 

- Raportul de specialitate nr. 5905/14.05.2012 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete la proiectul de 
hotărâre înregistrat sub nr. 95 din 14.05.2012; 
 Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – “Dezvoltare economică, bugete, 
strategii şi cooperare interinstituţională”. 

Având în vedere: 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 27 şi art. 91, alin. (3), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării; 
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public. 
- Ordinul nr. 864/538/2011 al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru 
privind condiţiile accordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2011 – 2012; 

-Hotararea de Guvern nr.1169/12.12.2011 pentru modificarea si completarea Hotararii 
Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor. 

În temeiul art.97, alin. (1) şi art.115, alin.(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art. 1: Se aprobă modificarea si completarea  anexei nr.11 o „ Tarife practicate de 
ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenta Alba in anul 2012” la Hotararea 
Consiliului Judeţean Alba nr.133/28.07.2011, urmând sa aibă conţinutul prevăzut in anexa  1/11o, 
parte integranta a prezentei  hotărâri. 

 Art. 2: Se aprobă completarea anexei nr.11 a ”Tarife practicate de serviciul paraclinic din 
cadrul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba în anul 2012” la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 



nr.133/28.07.2011, urmând să aibă conţinutul prevăzut în anexa 1/11a, parte integrantă a prezentei  
hotărâri . 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Direcţia Dezvoltare şi 

Bugete va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Direcţiei Dezvoltare si Bugete; 
- Spitalului Judetean de Urgentă Alba Iulia; 

 

          PREŞEDINTE 
           Ion Dumitrel  

                                                                  
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                                     Mariana Hurbean 
 
 
 
Alba Iulia,  24.05.2012 
Nr.86 



ROMANIA                                                           Anexa nr.11 o 
JUDETUL ALBA                  la Hotararea nr. 86 
CONSILIUL JUDEŢEAN       din 24.05.2012 

 
TARIFE 

practicate de ambulatoriu de specialitate 
 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba  

în anul 2012 
 
   
- consultaţiile medicale la cerere           30 lei. 
- fisa medicală pentru obţinerea permisului de conducere auto se taxează 
astfel : 

- numar examinari       6 x 15 lei / examinare 
-fişa medicală pentru obtierea permisului de port armă se va taxa astfel : 
 -numar examinari        7 x 15 lei / examinare 
-fisa medicală pentru plecarea în strainatate 
 -numar consultatii          x 15 lei / consultaţie 
-certificate medicale prenupţiale se vor taxa astfel : 
 -Ex. V.D.R.L.     5 lei 
 -Ex. psihologic           10 lei 
 -Taxa eliberare   10 lei 
 Total             25 lei 
-fişa medicală pentru angajare si control periodic : 

- examen clinic general pe aparate si sisteme + incheierea fisei de 
aptitudini  15  lei 

- examen clinic general pe aparate si sisteme + incheierea fisei de 
aptitudini  ( pentru persoanele juridice cu mai mult de 10 angajati) 10  lei 

-examen psihologic 25 lei, la recomandare medic de medicina muncii 
-examene medicale aferente certificatului prenuptial pentru straini                         
100 lei. 
 
 
 
 *Nota 
 Tarifele ofertate pentru pachetele de servicii medicale indicate de 
medicul de medicina muncii conform HGR1169/12.12.2011 care modifica 
HGR355/2007 privind sanatatea lucratorilor, care nu sunt reglementate prin 
acte normative emise de Ministerul Sanatatii, vor fii aprobate doar prin 
Hotarare a Comitetului Director al Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. 



ROMANIA Anexa nr.11 a
JUDETUL ALBA la Hotararea nr. 86
CONSILIUL JUDEŢEAN din 24.05.2012

1

Hemoleucograma completă, hemoglobină, hematocrit, 
numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, 
numărătoare trombocite, formula leucocitară, indici 
eritrocitari*1)

                      14,00  

2 Numărătoare reticulocite*1)                         3,00  
3 Examen citologic al frotiului sanguin*3)                       18,00  
4 VSH*1)                           3,00  
5 Timp de coagulare                          7,00  
6 Timp de sângerare                             6,00  
7 Timp Quick, activitate de  protrombină*1)                         7,00  
8 INR*1) (International Normalised Ratio)                         8,00  
9 APTT                        12,00  

10 Determinare grup sanguin ABO (la gravidă*1))                         7,00  
11 Determinare grup sanguin Rh (la gravidă*1)                         7,00  
12 Anticorpi specifici anti Rh (la gravidă*1)                         7,00  

13 Uree serică*1)                         6,00  
14 Acid uric seric*1)                          6,00  
15 Creatinină serică*1)**)                           6,00  
16 Calciu ionic seric*1)                         7,00  
17 Calciu seric total*1)                          5,00  
18 Magneziemie*1)                         5,00  
19 Sideremie*1)                         7,00  
20 Glicemie*1)                           6,00  
21 Colesterol seric total*1)                          6,00  
22 Trigliceride serice*1)                         7,00  

23
HDL colesterol (numai în HTA si obezitate si dislipidemii 
la copii*1))

                        8,00  

24
LDL (numai în HTA si obezitate si dislipidemii la 
copii*1))

                        7,00  

25 Proteine totale serice*1)                         7,00  
26 TGO*1)                         6,00  
27 TGP*1)                         6,00  
28 Fosfatază alcalină*1)                         7,00  
29 Fibrinogenemie*1)                       13,00  
30 Gama GT                         8,00  
31 LDH                         9,00  
32 Bilirubină totală*1)                         6,00  
33 Bilirubină directă*1)                         6,00  
34 Electroforeza proteinelor serice*1)                       15,00  
35 Electroforeza lipidelor serice*1)                       16,00  
36 VDRL*1)                         6,00  
37 RPR*1)                          5,00  
38 Confirmare TPHA*1), *4)                         11,00  
39 Test Gutthrie                       11,00  
40 Determinare litiu                       11,00  
41 Hemoglobină glicozilată                         21,00  

42 ASLO*1)                       11,00  
43 Factor rheumatoid                         9,00  
44 Proteina C reactivă*1)                       10,00  
45 IgA, seric                       14,00  
46 IgE seric                       14,00  
47 IgM seric                        14,00  

TARIFE 
practicate de serviciul paraclinic 

în anul 2012
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba

Nr 
Crt

Serviciul Paraclinic Tarif  2012 - lei -

   - Hematologie   

     - Biochimie   

       - Imunologie   



Nr 
Crt

Serviciul Paraclinic Tarif  2012 - lei -

48 IgG seric                       14,00  
49 Imunofixare                          8,00  
50 Crioglobuline                         6,00  
51 Complement seric C3                       10,00  
52 Complement seric C4                       10,00  
53 Depistare Chlamydii                       18,00  
54 Depistare Helicobacter Pylori                       20,00  
55 Testare HIV (la gravidă*1))                       30,00  
56 TSH                       19,00  
57 FT4                         19,00  
58 Ag Hbe*2)                       52,00  
59 Ag HBs (screening)*2)                       29,00  
60 Anti-HAV IgM*2)                       38,00  
61 Anti-HBc*2)                       30,00  
62 Anti-Hbe*2)                       34,00  
63 Anti HCV*2)                       60,00  
64 STH cu stimulare                       27,00  
65 FSH                       22,00  
66 LH                       22,00  
67 Estradiol                       22,00  
68 Cortizol                       26,00  
69 Progesteron                       24,00  
70 Prolactină                        24,00  
71 PSA                       22,00  
72 Free PSA                       22,00  

73
Cultură*1) (inclusiv  antibiograma pentru culturi pozitive)                       16,00  

74 Cultură fungi                       16,00  

75 Examen microscopic colorat -  Ziehl Neelsen                       14,00  

76
Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)                       15,00  

77 Examen complet de urină  (sumar + sediment)*1)                         9,00  
78 Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen                       14,00  

79
Urocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi 
pozitive) 

                      16,00  

80 Determinare glucoză urinară*1)                         5,00  
81 Determinare proteine urinare*1)                         5,00  

82 Examen coproparazitologic (3 probe)*1)                       12,00  

83
Coprocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi 
pozitive)

                      21,00  

84 Examen microscopic nativ                         5,00  
85 Examen microscopic colorat                         6,00  

86
Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)                       15,00  

87
Cultură fungi (inclusiv fungigrama pentru culturi pozitive)                       15,00  

88 Examen Babes- Papanicolau                       37,00  

89 Examen microscopic colorat                         6,00  

90
Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)                       19,00  

91
Cultură germeni anaerobi (inclusiv antibiograma pentru 
culturi pozitive) 

                      21,00  

92 Examen microscopic/frotiu                         6,00  

93
Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)                       19,00  

94 Citodiagnostic lichid puncţie                       29,00  

95 Piesă prelucrată la parafină                       29,00  

    - Examene din secreţii vaginale

    - Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi 

      - Examene spută     

     - Examinări histopatologice

    - Analize de urină 

     - Examene materii fecale 

            - Examen lichid puncţie 

        - Exudat faringian     



Nr 
Crt

Serviciul Paraclinic Tarif  2012 - lei -

96
Bloc inclus la parafină cu  diagnostic histopatologic                       38,00  

97 Diagnostic histopatologic pe lamă                       17,00  
98 Examen histopatologic cu coloratii speciale                     116,00  
99 Citodiagnostic spută prin incluzii parafină                       31,00  

100 Citodiagnostic secreţie vaginală                       31,00  
101 Citodiagnostic lichid de puncţie                       31,00  
102 Examen citohormonal                       28,00  
103 Examen imunohistochimice *)/SET                       89,00  
104 Citodiagnostic spermograma 40,00



ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

 HOTĂRÂRE  
 

privind aprobarea  reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Alba, pentru anul 
şcolar 2012-2013 

 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în sedinţa ordinară în data de 24.05.2012 
 
Luând în dezbatere : 

 -expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre  privind aprobarea  reţelei şcolare de 
învăţământ special din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2012-2013 
       -raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.5911/14.05.2012 
 
Având în vedere : 

- art 61, alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
- Ordinul nr. 6564/2011 privind procedura de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant 

din sistemul national de invatamant preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare 
- Adresa Inspectoratului Şcoalr Judeţean Alba privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ 

special din judeţ, pentru anul şcolar 2012-2013 nr. 1498/30.03.2012 
- art. 91 alin. 1 lit.d şi alin 5 pct 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Vazand avizul favorabil al Comisiei nr. 4-educaţie, cultură, tineret, ong-uri şi sport, 
    
  În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice locale  
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1 Se aprobă  reţeaua şcolară de învăţământ special din Judeţul Alba, pentru anul şcolar 2012-
2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2 Prezenta Hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba şi unităţilor de 
învăţământ special prevăzute la art. 1 a prezentei hotărâri. 
 
       Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 
- Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

 
 

 
PRESEDINTE                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
Ion DUMITREL                                                          SECRETARUL   JUDEŢULUI  
                                                                                                                                                         
                                                                                           Mariana HURBEAN 

           
Alba Iulia, 24.05.2012 
Nr. 87 



JUDEŢUL ALBA                                                                                                                                                                          Anexa  
CONSILIUL JUDETEAN ALBA           la Hotărârea nr.87/24.05.2012 
 

 

REŢEA ŞCOLARĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL A JUDEŢULUI ALBA, PENTRU ANUL 2012-2013 

 

NR. 
CRT 

DENUMIREA UNITAŢII DE 
INVĂŢĂMÂNT CU PERSONALITATE 
JURIDICĂ 

DENUMIREA UNITĂŢII DE 
INVĂŢĂMÂNT FĂRĂ 
PERSONALITATE 
JURIDICĂ(ARONDATĂ) 

OBSERVAŢII 

1 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba 
Iulia  
Adresa: Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu  nr.39 
Telefon: 0258/819383 
Fax: 0258/819383 
Email: scspecalba.mail@albanet.ro 

 

  

2  PENITENCIAR AIUD, structura la 
Şcoala Gimnazială ,,Axente Sever,,  
Aiud 
Adresa : Aiud, Judeţul Alba, Strada Morii 
nr. 7‐9 
 

Adresa Şcoala ,,Axente Sever,,  
Aiud 
Adresa: Piaţa Unirii, nr. 9 
Telefon: 0258 860 563 
Fax: 0258 860 563 
Email: scasika23@yahoo.com 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii nr.21/26.01.2012 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, în anul 2012, cu modificările ulterioare  
 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară in data de 24 mai 2012; 
Luând in dezbatere : 
 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.21/26.01.2012 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, în anul 2012 cu modificările 
ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.21/26.01.2012 privind constituirea şi 
utilizarea excedentului bugetului local, în anul 2012 cu modificările ulterioare, iniţiat de d-nul 
preşedinte Ion Dumitrel; 

 Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete  nr. 5934/14.05.2012 cu privire la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 97 din data de 14.05.2012; 

Văzând: 
 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economica, bugete, strategii si 

cooperare inter-instituţionala”. 
Având in vedere prevederile : 
 Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legii nr. 293/21.12.2011  privind bugetul de stat pe anul 2012; 

In temeiul art.97 si art.115 - (1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art. unic Se aproba modificarea Anexei la Hotărârea nr.21/2012 privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local, în anul 2012, cu modificările ulterioare, urmând sa aibă conţinutul din 
Anexa la prezenta hotărâre. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului – Judeţul Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Trezoreriei Alba Iulia; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 
 
 
Preşedinte, 

     Ion Dumitrel                                                                    Contrasemnează 
                                                                                     Secretarul  Judeţului, 
                                                                                         Mariana Hurbean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 24.05.2012 
Nr. 88 



Anexa 
la hot. nr. 88
din 24.05.2012

mii lei
Nr. 
Crt.

Denumirea obiectivului Program rectificat

0 A 1

25.164,94
Capitolul 51.02                                                                                                              
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

3.572,00

A Obiective de investitii: 2.810,00

1 Reabilitare, modernizare si mansardare cadire Primaria veche Calnic - Casa Artelor 900,00

2 Restaurare cladire Centrul Militar al Judetului Alba 1.500,00

3
Restaurarea si functionalizarea cladirii situate in Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3 in care au 
functionat sectiile de neurologie si psihiatrie ale Spitalului Judetean de Urgenta Alba 
Iulia

100,00

4 Accesibilizare si modernizare sistem de vizitare Ghetar Scarisoara 210,00

5 Sistem de arborare al drapelului Romaniei - Sala Unirii Alba Iulia 100,00

B Alte cheltuieli de investitii: 762,00

1 Studiu de fezabilitate "Teatru de Proiecte Alba Iulia" 300,00

2 Echipamente fitness pentru spatii deschise - achizitionare si instalare 170,00

3
DALI privind restaurarea si functionalizarea cladirii situate in Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-
3 in care au functionat sectiile de neurologie si psihiatrie ale Spitalului Judetean de 
Urgenta Alba Iulia

40,00

4 Reabilitare (restructurare) Castel Sancrai - faza II, studii, experize, avize, acorduri 10,00

5
Accesibilizare si modernizare sistem de vizitare Ghetar Scarisoara - studiu de 
fezabilitate

30,00

6 Plan de amenajare a teritoriului (PAT) Valea Muresului, jud Alba 110,00

7
Plan de amenajare a teritoriului zonal (PATZ) Parc Natural Apuseni - zona situata in 
jud Alba (comunele Albac, Horea, Scarisoara, Garda de Sus, Arieseni)

4,00

8 Restaurare si punere in valoare Cetate Dacica Capalna 38,00

9
Studiu privind "Reglementari urbanistice ilustate pentru zona Ramet, Ponor, Intregalde, 
Mogos, Bucium, jud Alba)

60,00

Capitolul 54.02  ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 31,62

B Alte cheltuieli de investitii: 31,62

1 Dotare centrala termica "Baza Salvamont" Arieseni 31,62

Capitolul 66.02  SANATATE 6.000,00

A Obiective de investitii: 1.850,00

1 Reparatii capitale Sectie Oncologie, corp F 353,00

2 Reparatii capitale Sectie ATI 361,00

3 Reparatii capitale Sectie Boli Infectioase 283,00

4 Reparatii capitale si mansardare corpuri cladire C+D Policlinica 83,00

5 Reparatii capitale Ascensor (4 bucati) 750,00

6 Reparatii capitale Sediu Spitalul Judetean Alba 20,00

TOTAL, din care:

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

Programul obiectivelor de investitii de interes judetean finantate din excedentul bugetului local, pe 
anul 2012



B Alte cheltuieli de investitii: 4.150,00

1 Dotari independente Spitalul Judetean Alba 4.150,00

A Capitolul 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 400,00

Obiective de investitii: 400,00

1 Reparatii capitale sediu Teatru de Papusi "Prichindel" Alba iulia 400,00

Capitolul 68.02                                                                                                                  
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                                                                            

6.533,32

A Obiective de investitii: 5.645,32

1 Reabilitare (restructurare) Castel Sancrai - faza I + faza II 1.600,00

2 Proiectul „Incluziune socială şi pe piata muncii prin întreprinderi sociale” 2.445,32

3
Restructurare sistem de servicii acordate persoanelor cu handicap la nivelul judetului 
Alba – Centru de ingrijire si asistenta Baia de Aries

1.600,00

B Alte cheltuieli de investitii: 888,00

1
Dotari independente pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Alba

105,00

2
Studiu de prefezabilitate si fezabilitate pentru "Amenajare Centru de ingrijire si 
asistenta Abrud 2", judet Alba

25,00

3 Reparatie capitala sediu DGASPC Alba 758,00

Capitolul 84.02 TRANSPORTURI 8.628,00

A Obiective de investitii: 8.473,00

1
Consolidare corp drum judetean DJ107K Galda de Jos - Mesentea - Benic - Intregalde, 
jud. Alba km 0+000 - km 9+7000

674,34

2
Consolidare corp drum judetean DJ107H: - Coslariu Nou - Galda de Jos - Cricau - 
Ighiu - Sard - DN74, jud. Alba km2+374 - km.18+836

383,87

3
Consolidare corp drum judetean DJ107C: Teleac - Drambar - Seusa - Ciugud - Oarda - 
Vintu de Jos - DN7, jud. Alba km.0+000 - km.10+253

1.431,27

4
Consolidare corp drum judetean DJ750 Garda de Sus - (DN75) - Ordancusa - Ghetar, 
km. 0+000 - km.18+000 

300,00

5 Consolidare Pod pe DJ750C, km.0+500 peste raul Aries, loc. Salciua, jud. Alba 1.120,10

6
Consolidare Pod pe DJ141C, km.0+340 peste raul Tarnava Mare, loc. Lunca Cenade, 
jud. Alba

2.813,42

7
Modernizare drum judetean DJ107: Alba Iulia - Teleac - Hapria - Straja - Berghin -  
Colibi - Secasel - Cergaul Mare - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - 
Cetatea de Balta - lim. Jud. Mures, tr. II km. 26+600 - km. 30+035

50,00

8
Consolidare corp drum judetean DJ107G:Dj107D (Uioara de Sus) - Noslac - Captalan - 
Copand - Stana de Mures - Gabud - lim. Jud. Mures, km. 11+915 - km. 12+715

500,00

9
Consolidare corp drum judetean DJ107K Galda de Jos(DJ107H) - Mesentea - Benic - 
Intregalde - Mogos(DJ107I), km 17+700 - 23+700, jud Alba

1.000,00

10
Reparatie capitala pod pe DJ107: Alba Iulia - Berghin - Colibi - Cergaul Mare - Blaj - 
Cetatea de Balta - lim. Jud. Mures, km. 22+850, loc. Colibi

200,00

B Alte cheltuieli de investitii: 155,00

1
Panouri permanente pentru proiectul "Vlorificarea potentialului turistic si economic al 
Vaii Aiud prin reabilitarea infrastructurii de transport pe DJ107M"

38,50

2
Avize, acorduri actualizare SF obiectiv investitii "Consolidare corp drum judetean 
DJ107K:Galda de Jos - Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km. 9+829 - km. 
17+700

4,50



3
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pe drumul judetean DJ750C: 
Salciua de Sus(DN75) - Dealu Caselor - Valea Larga - Vale in Jos - Ponor - Ramet - 
Valea Manastirii - Geoagiu de Sus - Stremt - Teius(DN1), km. 0+000 - km.15+030

68,00

4
Expertiza tehnica si DALI - Pod pe DJ107C: Teleac - Drambar - Seusa - Ciugud - 
Oarda - Vintu de Jos - DN7, jud. Alba, loc. Limba, km.9+223

32,00

5
Studiu de fezabilitate - Pod pe DJ107H: Coslariu Nou - Galda de Jos - Cricau - Ighiu - 
Sard - DN74, jud. Alba  km.12+751, loc. Bucerdea

12,00

Preşedinte,                           
Ion Dumitrel   Contrasemnează

  Mariana  Hurbean
Secretarul judetului,



ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

 HOTĂRÂRE 

privind realizarea Ghidului de orientare educaţională şi vocaţională  

pentru elevi şi tineri -ALBAINFODESK. 

 
 

ConsiliulJudeţean Alba, întrunitînsedinţaordinarăîn data de 24.05.2012 ; 
 
Luândîndezbatere : 
 -Expunerea de motive siproiectul de hotărâreprivind aprobarea realizării Ghidului de 
orientare educaţională şi vocaţională pentru elevi şi tineri ALBA-INFODESK 
-Raportul de specialitate al Direcţieide dezvoltareşibugete nr.5986/15.05.2012 
 
Ţinând cont de atribuţiile stabilite prin art. 33 al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al Consiliului Judeţean Alba, aprobat prin HCJ nr. 116/26.05.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare 
Văzând acordul favorabil al Comisiei nr. 4-educaţie, cultură, tineret, ong-uri şi sport, 
Avândînvedereprevederile : 

 art. 91 alin. 1 lit.dşialin 5 pct 2 din Legeaadministraţieipublice locale nr. 215/2001,   
republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare,  

În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şiart. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice 
locale  nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1.Se aprobă realizarea Ghidului de orientare educaţională şi vocaţională pentru elevi şi 
tineri ALBA INFODESK 
 
Art.2.Preşedintele Consiliului Judeţean Alba va nominaliza, prin dispoziţie, colectivul 
redacţional al Ghidului de orientare educaţională şi vocaţională ALBA -INFODESK 
 
Prezentahotărâre se publicăînMonitorulOficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- InstituţieiPrefectului-Judeţul Alba 
- Direcţieidezvoltareşibugete din cadrulConsiliuluijudeţean Alba 

 
 

PREŞEDINTE                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
Ion DUMITREL                                                    SECRETARUL   JUDEŢULUI  

 
                                                                                                     Mariana HURBEAN 
 
Alba Iulia, 24.05.2012 
 Nr.89 



  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 
privind completarea Regulamentului de organizare si funcţionare 

 a Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia  
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 mai 2012,  
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de 

organizare si funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia;  
- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 6014 

din 15.05.2012; 
Văzând: 
- propunerile de completare privind Regulamentului de organizare si funcţionare 

a Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia, prin adresa nr. 5.164/15.05.2012; 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – „Comisia administraţie publica locala, 

juridica si ordine publica”; 
 Având în vedere prevederile:  
- Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- art.91(2), lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 
 În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 Art.I. Regulamentul de organizare si funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 35 din 23.02.2012, se completează după cum 
urmează: 

La Capitolul II Managementul Spitalului, subcapitolul 2.3.2. Atribuţii generale ale 
Comitetului director, se introduce un nou punct, punctul 21 cu următorul cuprins:  

“21. Aproba tarifele ofertate pentru pachete de servicii medicale indicate de medicul de 
medicina muncii in conformitate cu prevederile Hotarari Guvernului nr.355/2007 privind sanatatea 
lucratorilor, modificata prin Hotararea Guvernului nr.1169/12.12.2011 si care nu sunt reglementate 
prin acte normative, emise de Ministerul Sanatatii, in vederea incheierii contractelor de prestari 
servicii de medicina muncii, cu persoane juridice care au un numar de cel putin 10 angajati.” 
 Art.II. Managerul Spitalului judetean de Urgenta Alba Iulia, doamna Cosarca Nicoleta, va 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia; 
- Direcţia juridică şi administraţie publică; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 
 PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel                                                                                          
        CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                           SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                                        Hurbean Mariana                               

 
 
 
Alba Iulia, 24.05.2012 
Nr.90 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea subvenţiilor şi a altor surse de la bugetul de stat către bugetele locale,  pe unităţi 

administrativ teritoriale, pe anul 2012 
 
          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 24 mai 2012. 

      Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind repartizarea subvenţiilor şi a altor surse 

de la bugetul  de stat către bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale, pe anul 2012; 
- Proiectul de hotărâre privind repartizarea subvenţiilor şi a altor surse de la bugetul  de stat 

către bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale, pe anul 2012, iniţiat de d-nul preşedinte Ion 
Dumitrel; 

- Raportul de specialitate nr. 5873/14.05.2012 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete cu privire la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 91 din data de 14.05.2012. 

Văzând : 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economica, bugete, strategii si 

cooperare inter-instituţionala”; 
- Contractul de finanţare nr. 28011/12.04.2012 pentru Programul privind „Sistemul 

informaţional specific domeniului imobiliar – edilitar şi băncilor de date urbane” încheiat intre 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului si Unitatea Administrativ Teritoriala Judeţul Alba prin 
Consiliul Judeţean Alba al cărui obiect îl constituie alocarea pentru Judeţul Alba, pe anul 2012, din 
bugetul MDRT a sumei de 162.000 lei, pentru realizarea lucrărilor sistemului informaţional specific 
domeniului imobiliar – edilitar şi băncilor de date urbane. 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 293/21.12.2011  privind bugetul de stat pe anul 2012; 
În temeiul art. 97 si art.115 alin. (1) lit.”c”din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata,  adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
Art. unic  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a transferurilor de la 

bugetul de stat, pe anul 2012, în sumă de 162.000 lei, pentru realizarea „Programului privind sistemul 
informaţional specific domeniului imobiliar - edilitar şi a băncilor de date urbane”, potrivit anexei nr.1, 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel,  prin Direcţia Dezvoltare si 
Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Trezoreriei Alba Iulia; 
- Consiliilor Locale nominalizate; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
     Preşedinte, 
   Ion Dumitrel 
                                                                                                         Contrasemnează 
                                                                                                      Secretarul judeţului, 
                                                                                                        Mariana  Hurbean 
 
 
 
Alba Iulia, 24.05.2012 
Nr. 91                                                



Anexa nr.1
la hot nr. 91
din 24.05.2012

lei

Nr. 
crt.

Unitatea administrativ teritorială Program 2012

162.000

1 CONSILIUL LOCAL ALBA IULIA 90.000

2 CONSILIUL LOCAL SEBEŞ 36.000

3 CONSILIUL LOCAL  OCNA MUREŞ 36.000

  Preşedinte Contrasemnează
Ion Dumitrel Secretarul judeţului,

Mariana  Hurbean

TOTAL, din care:

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

pe unităţi administrativ - teritoriale a transferurilor de la bugetul de stat pentru 
realizarea Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar - edilitar şi 

băncilor de date urbane, pe anul 2012

REPARTIZAREA



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea  bugetului general al judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, 

bugetului creditelor interne si a bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2012 

 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din  data de 24 mai  2012; 
Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne şi a 
bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  
proprii  pe anul 2012; 

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, 
bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne şi a bugetelor 
instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  
pe anul 2012, iniţiat de domnul preşedinte Ion Dumitrel; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare si Bugete  nr.5886 /14.05.2012, cu  
privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 92 din 14 mai 2012. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Dezvoltare economică, bugete, 
strategii şi cooperare inter-instituţională”.  
Având in vedere prevederile : 
- Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;  
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările  
ulterioare; 
- Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012; 
- art.91 din Legea privind administraţia publică locală nr.215/2001, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare 
In temeiul art.97 si art.115 alineatul (1)  lit.”c” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta: 
 
 

HOTARARE 
 
 
 Art.unic: Se aproba rectificarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului propriu al 
judeţului Alba, bugetului creditelor interne si a bugetelor instituţiilor publice si activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii si in consecinţa Hotărârea nr.22/2012, cu 
modificările si completările ulterioare se modifică , după cum urmează: 
 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.1 –  Bugetul general al judeţului Alba, rectificat, pe anul 2012, se stabileşte în sumă 
de 289.484,37 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr.1 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„ Art.2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al judeţului Alba, rectificat, pe anul 2012, în 

sumă de 204.289,23 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.2 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 



                   (2)  Bugetul propriu al judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2012, se 
stabileşte în sumă de 156.508,29 mii lei. 

                   (3)  Bugetul propriu al judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2012, se 
stabileşte în sumă de 47.780,94 mii lei”. 

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art.3  (1) Se aprobă bugetul creditelor interne, rectificat pe anul 2012, în sumă de  

18.456,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 

 4. Articolul 4  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.4 – (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii, rectificat, pe anul 2012,  în sumă de 80.463,14 mii lei, în structura 
prevăzută în anexa nr.4, parte integrantă a prezentei hotărâri 

                   (2)  Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii pe anul 2012- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 72.400,24 mii 
lei. 

                   (3)  Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii pe anul 2012- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 8.062,90 mii 
lei”. 5. Alineatul (1) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.5 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2012 se 
stabilesc în sumă de 14.717,82  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.5 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri”. 

6. Articolul 9 se modifica şi va avea următorul cuprins: 
Art.9 – Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 

învăţământul special”, se stabilesc în sumă de 6.822,29 mii lei,  în structura prevăzută în anexa 
nr.9 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

7.Alineatul 1 al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art.13– (1). Cheltuielile pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” pe anul 2012 se 

stabilesc în sumă de 1.293,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.13 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

8. Alineatele (1) si (2) ale articolului 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
Art.21 – (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Protecţia mediului” se stabilesc 

în sumă de 5.100,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr.19 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

     (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul protecţiei mediului, rectificat  
pe anul 2012, potrivit anexei nr.19 „a”, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

9. La articolul 23 alineatul (1)  se modifică, iar la alineatul (2) se modifică anexa 21”b” şi 
vor avea următorul cuprins: 

„Art.23 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Transporturi” se stabilesc în 
sumă de 36.014,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.21 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

       (2) Se aproba Programul lucrărilor în domeniul transporturilor,rectificat  
potrivit anexei     21 „b”, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
10. Alineatul (2) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art.24 –  (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul dezvoltării turismului, 

rectificat  pe anul 2012,  potrivit anexei nr.22 „a”, parte integrantă a prezentei hotărâri 
11. Alineatul  (3) al articolul 32 se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.32 – (3) Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de 

investiţii”, în structura prevăzută în anexele nr.30 „d” si 30 „e” – parţi integrante ale prezentei 
hotărâri”. 

12. Alineatul (1) al articolului 33  se modifică şi  se introduce alineatul (3) si vor avea  
următorul cuprins: 

Art.33 – (1) Se aprobă bugetul, rectificat, pe anul 2012, pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud, la partea de venituri în sumă de 4.447,00 mii lei, şi la partea de 



cheltuieli în sumă de 4.451,66 mii lei,   în structura prevăzută în anexa nr.31, iar detalierea 
cheltuielilor este prevăzută în anexa nr.31 „a”– părţi integrante ale prezentei hotărâri. 
                               (3) Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de 
investiţii”, în structura prevăzută în anexele nr.31 „d” si 31 „e” – parţi integrante ale prezentei 
hotărâri”. 
 
               13. Articolul 35 se modifica si va avea următorul cuprins: 

„Art.35 – Se aproba „Lista obiectivelor de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli 
de investiţii”, pe anul 2012 cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul local repartizate 
pentru Judeţul Alba, în structura prevăzută în anexele nr. 33”a” si 33”b” părţi integrante ale 
prezentei hotărâri”. 
 
              14. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.36 Se aprobă „Lista  obiectivelor de investiţii” pe anul 2012 cu finanţare integrală 
sau parţială din bugetul local propriu al judeţului Alba, potrivit anexei nr.34 ”a” şi „Lista 
obiectivelor de investiţii” pe anul 2012 cu finanţare integrală sau parţială din venituri  proprii, 
potrivit anexei 34 „b” părţi integrante ale prezentei hotărâri”. 

15. Articolul 37  se modifică şi va avea  următorul cuprins: 
„Art.37 Cheltuielile,rectificate pentru pregătirea, organizarea si desfăşurarea alegerilor 

locale pe anul 2012 se stabilesc in suma de 400,00 mii lei, potrivit anexei nr.35 parte integranta a 
prezentei hotărâri”. 
 
 

Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Direcţia Dezvoltare şi 
Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Trezoreriei municipiului Alba Iulia; 
- Ordonatorilor terţiari de credite in extras; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Ion Dumitrel 
 
 
                                                                          CONTRASEMNEAZA 
                                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                             Mariana Hurbean 

 
 

 
 

Alba Iulia,24.05.2012 
Nr. 92 
 

Anexele pot fi consultate pe site-ul www.cjalba.ro la secţiunea Consiliul judeţean – Hotărâri 
adoptate anul 2012 - Hotararea nr.92. 






















