
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de cooperare  pentru  aplicarea proiectului de interes public judeţean 
„Creşterea eficienţei intervenţiilor medicale de urgenţă calificată în judeţul Alba”, încheiat între 
Consiliul judeţean Alba şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba 

 
         Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 iulie 2012;  
         Luând în dezbatere : 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru  
aplicarea Proiectului de interes public judeţean „Creşterea eficienţei intervenţiilor medicale de urgenţă 
calificată în judeţul Alba” 
              - proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru  aplicarea proiectului 
de interes public judeţean„Creşterea eficienţei intervenţiilor medicale de urgenţă calificată în judeţul 
Alba”, încheiat între Consiliul judeţean Alba şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al 
judeţului Alba 
             - Raportul de specialitate nr. 8646/12.07.2012 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete. 
            - Nota de fundamentare  nr. 178190/12.07.2012 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„UNIREA” al judeţului Alba. 
         Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.22/2012 privind aprobarea 
bugetului general al judeţului Alba, bugetului propriu al judeţului Alba, bugetului creditelor interne şi 
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 
2012; 
             Văzând: 
                          - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – dezvoltare economică, bugete, 
strategii. 
             Având în vedere prevederile: 
art. 91 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. a)  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 
   

H O T Ă R Â R E 
 
          Art.1.  Se aprobă Acordul de cooperare pentru  aplicarea Proiectului de interes public judeţean „Creşterea 
eficienţei intervenţiilor medicale de urgenţă calificată în judeţul Alba”- potrivit anexei – parte integrantă a 
prezentei  hotărâri. 

Art. 2.    Direcţia de Dezvoltare şi Bugete 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 a Finanţelor Publice Alba ; 
- Trezoreriei Municipiului Alba Iulia ; 
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete. 

 
 
                          PREŞEDINTE, 
                        ION  DUMITREL            
                                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                                                MARIANA  HURBEAN 
 
 
 
 
Alba Iulia, 26.07.2012 
NR. 112 
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                                                                          Anexă la hotărârea nr. 112/26.07.2012 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 
    INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII 

DE  URGENŢĂ “UNIREA” AL 
JUDEŢULUI ALBA  

   Nr. 9295 din 26.07.2012           Nr. 178331 din 26.07.2012 
 

 
 

ACORD  DE COOPERARE 
 

pentru aplicarea Proiectului de interes public judeţean 
„Creşterea eficienţei intervenţiilor medicale de urgenţă calificată în judeţul Alba” 

 
  

Având în vedere prevederile art. 91 alin. 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 – Legea 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 20 din Ordonanţa 
Guvernului Nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2005, precum şi art. 25 din Legea nr. 481/2010 privind 
protecţia civilă, art.35 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piata I. I. C. Brătianu, nr. 1, 
judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, preşedinte al Consiliului Judeţean 
Alba   

şi 
 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „UNIREA” AL JUDEŢULUI 
ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul 
inspector şef, colonel DOREL SOFICA,  

    Denumite în continuare părţi, au convenit la încheierea prezentului acord de cooperare. 
     
 Capitolul I – Scopul acordului 
     Art. 1. Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă şi în urgenţe medicale la 
nivelul judeţului Alba prin asigurarea unui transport medical asistat eficient, reducerea timpului de 
intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.    
  Capitolul II – Obiectivele acordului 

Art. 2.    
1. creşterea capacităţii operaţionale a structurilor de intervenţie; 
2. eficientizarea dispecerizării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat prin  

realizarea dispeceratului integrat ISU – Ambulanţă, obiectiv ce va fi nou înfiinţat în judeţul 
Alba; 

3. operaţionalizarea unui echipaj integrat de terapie intensivă mobilă (TIM), nou înfiinţat în 
judeţul Alba; 

4. creşterea nivelului de protecţie al cetăţenilor din judeţul Alba; 
 5.  creşterea gradului de încredere al populaţiei în autorităţile locale şi cele profesioniste în 

domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi a situaţiilor de urgenţă, reflectat în sondajele publice   
 
Capitolul III - Obligaţiile părţilor 

    Art. 3. Pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor prezentului acord părţile îşi asumă 
următoarele obligaţii: 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
• asigurarea sumei de 80.000 lei, reprezentând costul implementării Dispeceratului integrat 
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ISU – Ambulanţă şi pentru operaţionalizarea autospecialei TIM SMURD.  
• derularea procedurii de achiziţie a bunurilor necesare implementării proiectului. 
• îmbunătăţirea comunicării dintre factorii administraţiei publice locale şi reprezentanţii ISU 

Alba, prin realizarea unor întâlniri de dialog la iniţiativa oricăreia dintre părţi; 
 
      INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “UNIREA” AL 
JUDEŢULUI ALBA: 
• asigură spaţiile necesare activităţii de dispecerizare, încăperi pentru vestiar, servirea mesei, 

odihna personalului şi grupuri sanitare; 
• planifică activităţi de pregătire comună şi stabilesc standarde minime de performanţă de 

atins în cadrul acestora; 
• asigură echipajul TIM SMURD cu subofiţeri cu pregătire paramedicală (care au absolvit un 

curs de prim-ajutor calificat), angajaţi ISU, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
• asigură executarea lucrărilor de reabilitare, refuncţionalizare şi amenajare în regie proprie. 

Pentru a îndeplini cerinţele minime necesare privind amplasarea Dispeceratului integrat 
(flexibilitate, suport logistic, securitate, continuitate şi interoperabilitate) şi refuncţionalizarea 
încăperilor pentru echipajul care va încadra autospecialele de terapie intensivă mobilă este nevoie 
de următoarele: 
 
Nr. 
crt. Denumire activitate Obs. 

Dispecerat integrat şi încăperi SMURD 

1. Refuncţionalizarea şi amenajarea unor încăperi din sediu (compartimentări, 
amenajări interioare, reabilitare pardoseală, grup sanitar)  

2. Reabilitarea instalaţiilor termice şi sanitare  
3. Mobilier  

4. Obiecte uz casnic (2 frigidere, 2 cuptoare cu microunde, 2 cafetiere, 1 
maşină de spălat haine)  

5. Reabilitarea instalaţiei de alimentare cu energie electrică  
6. Instalaţie de climatizare în sala serverelor  
7. Aparatură aer condiţionat (dispecerat, sala SMURD)  

Comunicaţii şi informatică 
1. Laptop  
2. Calculator   
3. Imprimante laser 2 buc. 
4. Elemente reţea  
5. Consumabile reţea, conectică  
6. TV LCD pentru încăperea SMURD  
7. Monitor  TV LCD pentru dispecerat 2 buc. 

 
• îşi asumă responsabilitatea utilizării echipamentelor achiziţionate numai în cadrul  

proiectului. 
 
 
 

Capitolul IV. Monitorizare 
       Art. 4. 

• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba va prezenta 
preşedintelui Consiliului Judeţean Alba un raport privind activitatea desfăşurată în cadrul 
Proiectului, până la data de 1 decembrie 2012. 

• Consiliul Judeţean Alba va analiza în ultima lună a anului 2012, modul de derulare 
a activităţii desfăşurate în cadrul Proiectului şi se vor lua sau propune măsurile care se impun, după 
caz, cu eventualitatea continuării proiectului şi în perioada următoare. 
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  Capitolul V.  – Durata acordului 
      Art. 5. Perioada de derulare a prezentului acord este 01 august – 30 decembrie 2012. 
                   
 
     Prezentul acord de cooperare este întocmit în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte. 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„UNIREA” al Judeţului Alba     

Preşedinte Inspector şef 
 Colonel 

ION DUMITREL 
 

DOREL SOFICA 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
 
 
 

Biroul  
FINANCIAR-CONTABILITATE 

Contabil şef 
 

Lt.col. VICTORIA BUDIU 
 
 

SERVICIUL LOGISTIC 
Şef serviciu 

 
Col. CĂLIN CÎMPEAN  

 
 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

 
 

 
Consilier juridic 

 
Lt. DAN COSTÎNCEANU 
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