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I. HOTARARI ALE CONSILIULUI JUDETEAN ALBA 
                                                                                                                     

Hotararea nr.104 din 26.07.2012, privind constatarea încetării de drept a unui mandat de 
consilier judeţean. 
Hotararea nr.105 din 26.07.2012, privind validarea unui mandat de consilier judeţean. 
Hotararea nr.106 din 26.07.2012, privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate - 
sănătate şi protecţie socială. 
Hotararea nr.107 din 26.07.2012, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Judeţean Alba. 
Hotararea nr.108 din 26.07.2012, privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 
să încheie cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Acordul pentru punerea în aplicare 
a Planului anual european de distribuţie de ajutoare – produse alimentare. 
Hotararea nr.109 din 26.07.2012, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
245/2011 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”. 
Hotararea nr.110 din 26.07.2012, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 
privat al Judeţului Alba a unor construcţii aparţinând imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, 
Str. Decebal nr. 20, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora. 
Hotararea nr.111 din 26.07.2012, privind aprobarea prelungirii termenului contractelor de 
închiriere de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a unor bunuri-spaţii cu suprafaţa totală 
de 9 mp, în unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare. 
Hotararea nr.112 din 26.07.2012, 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. 
Hotararea nr.113 din 26.07.2012, privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba 
(România) şi Raionul Ialoveni (Republica Moldova). 
Hotararea nr.114 din 26.07.2012, privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între 
Judeţul Alba şi Oraşul Zlatna în vederea înfiinţării Centrului de Informare – Dezvoltare Turistică. 
Hotararea nr.115 din 26.07.2012, privind aprobarea Regulamentelor de organizare a sesiunilor 
de depunere a proiectelor de management pentru instituţiile de cultură din subordinea Consiliului 
Judeţean Alba. 
Hotararea nr.116 din 26.07.2012, privind constituirea Comisiilor de examinare a proiectelor de 
management pentru unele institutii de cultura din subordinea Consiliului Judetean Alba. 
Hotararea nr.117 din 26.07.2012, privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 
Judeţului Alba, bugetului creditelor interne şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru trimestrul II al anului 2012. 
Hotararea nr.118 din 26.07.2012, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
20/26.01.2012 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumelor 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2012. 
Hotararea nr.119 din 26.07.2012, privind aprobarea suplimentării cotizaţiei Judeţului Alba la 
Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pe anul 2012. 
Hotararea nr.120 din 26.07.2012, privind acordarea unei subvenţii Clubului Sportiv 
„Universitatea” Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale. 



  

Hotararea nr.121 din 26.07.2012, privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Acordul de 
asociere a Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba 
pentru realizarea activităţilor din campionatul Ligii a IV-a, a celui judeţean şi a competiţiilor de 
copii şi juniori. 
Hotararea nr.122 din 26.07.2012, privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale 
„Parcul Industrial Cugir” S.A. 
Hotararea nr.123 din 26.07.2012, pentru modificarea Hotărârii nr. 21/26.01.2012 privind 
constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local în anul 2012, cu modificările ulterioare. 
Hotararea nr.124 din 26.07.2012, 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. 
Hotararea nr.125 din 26.07.2012, pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
91/2012 privind repartizarea subvenţiilor şi a altor surse de la bugetul de stat către bugetele locale, 
pe unităţi administrativ teritoriale, pe anul 2012 
Hotararea nr.126 din 26.07.2012, privind aprobarea Programului „Primul Ghiozdan” în vederea 
susţinerii învăţământului şcolar din Judeţul Alba. 
Hotararea nr.127 din 26.07.2012, privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
8/26 ianuarie 2012. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     
 
 

HOTĂRÂRE  
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean  

 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 iulie 2012; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 
unui mandat de consilier judeţean; 
 - referat constatator nr. 8386/09.07.2012 privind situaţia apărută; 
 Văzând: 

 - scrisoarea domnului Bumb Sorin Ioan înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 
8323/06.07.2012;  

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – administraţie 
publică locală, juridică şi ordine publică; 

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin.(2) lit. „a”şi alin.(3), ale art. 10 şi ale art. 12 din 
Legea  nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 Art. unic Ia act de demisia domnului Bumb Sorin Ioan,  constată încetarea de drept a 
calităţii de consilier judeţean a acestuia, înainte de expirarea duratei normale a mandatului şi 
declară locul vacant. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
-Domnului Bumb Sorin Ioan; 
-Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică. 

 
 
 
 
             PREŞEDINTE, 
            ION DUMITREL                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                            MARIANA HURBEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 26 iulie 2012 
Nr.104 



 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea unui mandat de consilier judeţean 

 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 iulie  2012; 
 Având în vedere vacanţa unui loc de consilier judeţean declarată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr. 104/26 iulie 2012. 
 Văzând adresa Partidului Democrat Liberal Alba nr. 324/29.06.2012 înregistrată la Consiliul 
Judeţean Alba sub nr. 8784/16.07.2012, din care rezultă că domnul Oltean Ioan este membru al 
Partidului Democrat Liberal, fiind următorul supleant pe lista de consilieri judeţeni ai Partidului 
Democrat Liberal Alba; 
 Ţinând cont de raportul Comisiei de validare; 

 Luând în considerare  avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică; 
 Având în vedere prevederile art.96-(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.89^2 
alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Oltean Ioan, supleant pe lista 
de consilieri judeţeni ai Partidului Democrat Liberal Alba, pentru alegerile locale din 10 iunie 2012. 
 Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la Tribunalul Alba în termen de 5 
zile de la adoptare sau, în cazul absenţei de la şedinţă, de la comunicare. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba ; 
 -Domnului Oltean Ioan; 
 - Partidului Democrat Liberal Alba; 
 -Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică. 
 
   PREŞEDINTE 
 ION DUMITREL                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                       MARIANA HURBEAN 
 
 
 
 
Alba Iulia, 26 iulie 2012 
Nr. 105 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE  
privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba  

 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26  iulie  2012; 
 Luând în dezbatere: 
 -expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de 
specialitate - sănătate şi protecţie socială; 
 -raportul de specialitate al Direcţiei Juridică şi Administraţie publică nr. 8875 /17.07.2012; 
 Văzând: 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 104 / 26 iulie 2012 privind constatarea încetării de 
drept a unui mandat de consilier judeţean; 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 105 /26 iulie 2012 privind validarea unui mandat de 
consilier judeţean. 

  Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – administraţie publică locală, juridică 
şi ordine publică; 

Luând în considerare propunerea prezentată în plenul şedinţei Consiliului Judeţean Alba; 
 Având în vedere:  
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 97/4 iulie 2012 privind organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Alba; 
 -art.20-(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, aprobat 
prin Hotărârea nr.156/24.07.2008; 

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 modifică componenţa Comisiei de specialitate – sănătate şi protecţie socială, în sensul 
că domnul Bumb Sorin Ioan se înlocuieşte cu domnul Filipescu Cornel. 
 Art.2. Se modifică componenţa Comisiei de specialitate - cooperare interinstituţională şi mediu 
de afaceri, în sensul că domnul Filipescu Cornel se înlocuieşte cu domnul Oltean Ioan. 

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
97/4 iulie 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, se modifică 
în mod corespunzător. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
-Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
-Domnului Bumb Sorin Ioan; 
-Domnului Oltean Ioan; 
-Domnului Filipescu Cornel 
-Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 
 
 
PREŞEDINTE, 

          ION  DUMITREL                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                                   MARIANA HURBEAN 
 
Alba Iulia, 26 iulie 2012 
Nr. 106 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Alba 
 

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

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba; 
- raportul de specialitate nr. 8407 / 09.07.2012 a Direcţiei juridice şi administraţie publică; 

Ţinând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică cu amendamentele prezentate în plenul şedinţei Consiliului 
Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673 /2002; 
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- Legii nr.393/2003 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative; 

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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba 
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
156/2008 cu acelaşi obiect de reglementare, se abrogă. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică şi se 
înaintează: 
- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- consilierilor judeţeni; 
- structurilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 
 

PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ 
 Ion Dumitrel                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                   Mariana Hurbean 
 
 
Alba Iulia, 26 iulie 2012 
Nr.  107 
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ROMÂNIA                                              ANEXA  la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  
JUDEŢUL ALBA                                                                nr. 107/26 iulie 2012 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

R E G U L A M E N T 
 

de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba 
 
 
 
 

CAPITOLUL  I 
 

DISPOZIŢII GENERALE 
 
 

 
 Art.1-(1) Consiliul Judeţean Alba este autoritatea administraţiei publice locale, 
constituită la nivelul Judeţului Alba, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, 
orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 
           (2) Consiliul Judeţean Alba este compus din consilieri judeţeni şi preşedinte, aleşi 
prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot, în 
condiţiile legii. 
 Art.2 - Consiliul Judeţean Alba se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor 
descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor 
locale de interes deosebit. 
 Art.3 - Competenţele şi atribuţiile Consiliului Judeţean Alba sunt stabilite prin lege, 
fiind depline şi exclusive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege şi se exercită în raza teritorială 
administrativă a Judeţului Alba. 
 
 

CAPITOLUL   II 
 

CONSTITUIREA  CONSILIULUI  JUDEŢEAN 
 
 
 Art.4 – Consiliul Judeţean Alba este constituit din 32 consilieri judeţeni şi un preşedinte, 
aleşi în condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru un 
mandat de  4 (patru) ani care poate fi prelungit prin lege organică, în caz de război sau de 
catastrofă şi îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit 
a consiliului nou ales. 
 Art.5 - (1) Validarea alegerii Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba se face în termen 
de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a Tribunalului Alba, de 
către preşedintele tribunalului sau înlocuitorul acestuia, după depunerea la Autoritatea Electorală 
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Permanentă, de către mandatarul financiar al partidului respectiv, a raportului detaliat al 
veniturilor şi cheltuielilor electorale. 
  (2) Rezultatul validării sau invalidării alegerii Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Alba se aduce la cunoştinţa publică. 
  (3) Hotărârea de validare sau invalidare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 
poate fi atacată de cei interesaţi la Curtea de Apel Alba Iulia, în termen de două zile de la 
aducerea la cunoştinţa publică. 
  (4) În termen de două zile, de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii de 
validare, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba care a fost validat depune, în faţa preşedintelui 
tribunalului şi a prefectului, în şedinţă publică, următorul jurământ în limba română: „Jur să 
respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot  ceea ce stă în puterile şi 
priceperea mea pentru binele locuitorilor Judeţului Alba. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
  (5) Preşedintele Consiliului Judeţean Alba care refuză să depună jurământul este 
considerat demisionat de drept. 
  (6) Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. 
 Art.6 -(1) Constituirea Consiliului Judeţean Alba se face în termen de 3 zile de la data 
depunerii jurământului de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba. 
  (2)Convocarea consilierilor judeţeni, declaraţi aleşi, pentru şedinţa de constituire 
a Consiliului Judeţean Alba, se face de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba. 
  (3) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul 
consilierilor judeţeni aleşi. În cazul  în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va 
organiza, în aceleaşi condiţii, peste două zile, la convocarea Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Alba. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă 
convocare de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, peste alte două zile, în aceleaşi 
condiţii. 
  (4) În situaţia în care consiliul judeţean nu se poate reuni nici la această ultimă 
convocare, din cauza absenţei fără motive temeinice a consilierilor judeţeni, Preşedintele 
Consiliului Judeţean Alba va declara vacante, prin dispoziţie, locurile consilierilor judeţeni aleşi 
care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, urmând să fie completate cu supleanţi. 
Dacă locurile vacante nu pot fi completate cu supleanţi înscrişi pe listele de candidaţi respective, 
se va proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante, în termen de 30 de 
zile, în condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
  (5) Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba prin care se declară 
vacante locurile consilierilor judeţeni care au lipsit nemotivat poate fi atacată  de cei în cauză, la 
Tribunalul Alba, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi 
irevocabilă. 
  (6) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată 
dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a 
făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor 
evenimente de forţă majoră. 
 Art.7-(1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de Preşedintele Consiliului 
Judeţean Alba. 
   (2) Preşedintele consiliului judeţean deschide lucrările şedinţei anunţând 
prezenţa consilierilor, ceea ce face ca şedinţa să fie legal constituită după care se ia o pauză, în 
timpul căreia, se constituie grupurile de consilieri şi se prezintă dosarele consilierilor declaraţi 
aleşi şi pe cele ale supleanţilor aşa cum au fost primite de la Biroul electoral de circumscripţie. 
Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, 
potrivit legii, cu calitatea de consilier judeţean. 
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 Art.8 - (1) La reluarea lucrărilor, consilierii declaraţi aleşi, aleg, prin vot deschis, o 
comisie de validare alcătuită din 5 membri. 
   (2) Comisia de validare se alege pe întreaga durată a mandatului având şi 
calitatea de comisie de numărare a voturilor în cazul votului secret cu buletine de vot. 
   (3) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile 
de consilieri iar numărul acestora este în funcţie de proporţia membrilor săi din numărul total al 
consilierilor judeţeni. 
   (4) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul 
deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul alegerii se 
consemnează într-o hotărâre. 
 Art.9–(1) Comisia de validare a mandatelor alege, din rândul membrilor săi un 
preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art.8-(4) şi încheie un 
proces verbal al cărui model este prezentat  în anexa nr.1 la prezentul Regulament. 
  (2) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier judeţean 
pe baza dosarelor prezentate şi elaborează propunerile de validare sau de invalidare a 
mandatelor. În acest scop, se încheie un proces verbal al cărui model este prezentat în anexa nr.2 
la prezentul Regulament. 
   (3) Invalidarea alegerii unui consilier judeţean poate fi propusă de către comisia 
de validare numai în cazul în care se constată că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate 
stabilite expres prin lege sau dacă alegerea consilierului judeţean s-a făcut prin fraudă electorală 
constatată în condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
   (4) Consilierii judeţeni care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi 
validaţi sau invalidaţi în lipsă. 
 Art.10–(1) Validarea sau invalidarea mandatului fiecăruia dintre consilierii judeţeni, se 
face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. 
Persoana al cărei mandat este supus  validării sau invalidării nu participă la vot.  
  (2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează într-o hotărâre care se 
comunică, de îndată, consilierilor care au absentat motivat. 
  (3) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei 
interesaţi la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau de la 
comunicare, în cazul celor absenţi de la şedinţă. 
 Art.11-(1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri 
judeţeni se va proceda la depunerea următorului jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile 
ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor Judeţului Alba. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.” 
      (2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul Judeţului 
Alba dă citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în 
faţa unei mese special amenajate pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. 
Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va 
pronunţa cuvântul „jur”, după care va semna jurământul de credinţă imprimat pe un formular 
special. 
       (3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la 
dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului. 
       (4) Consilierii pot depune jurământul şi fără formula religioasă, caz în care 
jurământul  imprimat pe formularul special nu va conţine această formulă. 
       (5) Consilierii judeţeni declaraţi aleşi şi validaţi care refuză să depună 
jurământul, sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt ce se consemnează în procesul verbal al 
şedinţei. În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului 
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politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului 
partidele sau alianţele politice confirmă, în scris, apartenenţa la partid a consilierului în cauză. 
       (6) După depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor judeţeni, 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba  declară Consiliul Judeţean Alba legal constituit. 
Declararea Consiliului Judeţean Alba ca legal constituit se constată prin hotărâre, adoptată cu 
votul majorităţii consilierilor judeţeni validaţi. 
 

 
 

CAPITOLUL  III 
 

GRUPURILE DE CONSILIERI 
 

 
 Art.12–(1) Consilierii judeţeni se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau 
alianţele electorale pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. 
   (2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul precedent, pot 
constitui un grup prin asociere. 
   (3) Consilierii unui partid nu pot constitui decât un singur grup de consilieri iar 
cei care au candidat pe listele unei alianţe electorale, se pot constitui în grupuri de consilieri ale 
partidelor din care fac parte. 
    (4) În şedinţa de constituire a consiliului judeţean se formează grupurile de 
consilieri care îşi desemnează, prin votul deschis al majorităţii consilierilor grupului, un lider al 
cărui nume va fi adus la cunoştinţa consilierilor judeţeni. 
 Art.13–(1) Consilierii judeţeni nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au 
participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în Consiliul 
Judeţean Alba. 
    (2) În cazul fuzionării a două sau mai multe partide reprezentate în Consiliul 
Judeţean Alba sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. 
 
 

CAPITOLUL  IV 
 

ORGANIZAREA  CONSILIULUI  JUDEŢEAN 
 

SECŢIUNEA a I-a 
 

Alegerea vicepreşedinţilor 
 
 

 Art.14–(1) Consiliul Judeţean Alba alege dintre membrii săi doi vicepreşedinţi prin vot 
secret cu buletin de vot. 
   (2) Propunerile de candidaţi pentru alegerea vicepreşedinţilor se fac de către 
grupurile de consilieri constituite sau de către consilierii judeţeni prezenţi la şedinţă. Dacă cei 
propuşi acceptă se înregistrează candidaturile în ordinea în care au fost făcute propunerile. 
   (3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se 
completează buletinele de vot. 
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   (4) Exercitarea votului se face astfel: fiecare consilier primeşte un singur buletin 
de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Exprimarea votului se face prin bararea 
printr-o linie orizontală a numelor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe 
buletin va rămâne nebarat numele a doi consilieri pe care votantul doreşte să îi aleagă. 
   (5) Sunt declaraţi aleşi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Alba primii 2 
candidaţii care au obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie. 
   (6)  În situaţia în care doar unul din consilieri a întrunit majoritatea prevăzută la 
alineatul (5), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa 
candidaţii situaţi pe următoarele două locuri. 
   (7) Dacă nu s-a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie, se organizează 
alte tururi de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care participă câte doi consilieri, în ordinea 
descrescătoare a voturilor obţinute în primul tur de scrutin, până la ocuparea celor două funcţii 
de vicepreşedinte. 
   (8) În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa 
numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele 
mai multe voturi. 
 Art.15–Alegerea vicepreşedinţilor se constată printr-o hotărâre. 
 
 

 SECŢIUNEA  a 2-a 
 

Stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate 
 

 Art.16 – În şedinţa de constituire, Consiliul Judeţean Alba stabileşte şi organizează 
comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. 
 Art.17 -  Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, 
denumirea acestora şi numărul de membri care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către 
consiliului judeţean, prin hotărâre. 
 Art. 18 – Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii judeţeni. 
 Art. 19–(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor 
independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul Judeţean Alba, în 
funcţie de ponderea acestora în structura consiliului. 
    (2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii de specialitate se face de  fiecare 
grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către consiliul judeţean având-se în vedere, 
de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară 
activitatea. 
 Art.20–(1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi 
iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. În caz de vacanţă a locului în comisiile de 
specialitate, următorul consilier judeţean validat va ocupa locul vacant. 
    (2) Comisiile de specialitate pot invita să participe la şedinţele lor specialişti din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  sau din unităţile aflate în 
subordinea consiliului judeţean. Au dreptul să participe la şedinţele comisiilor şi consilierii care 
au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor acestora. 
     (3) Invitarea la şedinţa comisiilor  a specialiştilor din unităţile subordonate sau 
a altor persoane care să participe la dezbateri se face la solicitarea consilierilor, membri ai 
comisiilor, cu 24 de ore înainte de data şedinţei. 
     (4) Preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul judeţului, directorii executivi din 
aparatul de specialitate al consiliului judeţean, au acces la şedinţele comisiilor de specialitate. 
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Dacă li se solicită participarea, prezenţa lor devine obligatorie. Şedinţele comisiilor de 
specialitate sunt, de regulă, publice. Comisiile de specialitate pot hotărî ca la dezbateri să fie 
prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media. 
       (5) Persoanele interesate, reprezentanţii societăţii civile pot formula cereri 
pentru a participa la şedinţele comisiilor de specialitate. 
 Art.21 – Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot secret al majorităţii 
consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar. 
 Art.22-(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: 
  a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean; 
  b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliului judeţean spre avizare; 
  c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, 
pe care le prezintă consiliului judeţean. 
    (2) Îndeplinesc orice alte atribuţii sau însărcinări date prin hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Alba, dacă acestea au legătură cu specificul activităţii lor. 
 Art.23–(1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale: 
  a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu Consiliul Judeţean 
Alba şi cu celelalte comisii; 
  b) convoacă şedinţele comisiei; 
  c) conduce şedinţele comisiei; 
  d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă 
importanţă pentru  comisia pe care o conduce; 
  e) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie; 
  f) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar. 
   (2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea 
comisiei, prevăzute de lege sau de regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Alba. 
 Art.24–(1) Secretarul comisiei  îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
  a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor 
comisiei; 
  b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte aspra cvorumului necesar pentru 
adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării; 
  c) asigură redactarea amendamentelor la proiectele de hotărâri, avizelor necesare 
şi le înaintează secretarului judeţului; 
  d) întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor. Compartimentul cancelarie al 
Direcţiei juridică şi administraţie publică păstrează documentele de secretariat ale comisiilor de 
specialitate. 
       (2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte însărcinări stabilite de comisie 
sau de către preşedintele acesteia. 
 Art.25-(1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia, de cel 
puţin o treime din membrii comisiei sau de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, cu cel puţin 
2 zile înainte, cu precizarea datei, a orei, a locului de desfăşurare şi a ordinii de zi. 
   (2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare 
dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme. 
    (3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. 
     (4) În caz de absenţă de la şedinţa comisiei de specialitate consilierului în cauză 
nu i se acordă indemnizaţia de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, membrii 
comisiei pot propune consiliului aplicarea de sancţiuni, inclusiv înlocuirea lui din comisie. 
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    (5) Secretarul judeţului va asigura prezentarea procesului verbal al şedinţei 
consiliului judeţean precedente, consilierilor, în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate, 
pentru a face propuneri de modificare şi completare, în cazul în care nu au fost consemnate 
exact opiniile consilierilor. 
 Art.26–(1) Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor 
Consiliului Judeţean Alba. 
   (2) Proiectele de hotărâri sau alte documente pentru şedinţele de comisii de 
specialitate se vor transmite în cursul lunii, pe măsura redactării lor, dar nu mai târziu de 48 de 
ore înainte de data desfăşurării şedinţelor comisiilor de specialitate. 
 Art.27–(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate 
comisiilor, preşedintele acestora va desemna un consilier care va face, în cadrul şedinţei, o 
scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator. 
     (2) Consilierii pot întocmi şi prezenta rapoarte asupra problemelor de interes 
general în şedinţele de comisii. 
     (3) Avizele întocmite de comisiile de specialitate se redactează pe formulare 
tipizate şi vor cuprinde separat propuneri motivate privind admiterea sau respingerea proiectelor 
de hotărâri sau actelor examinate, exprimând, în mod obligatoriu, pe lângă opinia majorităţii şi 
opinia separată a unor membri ai comisie în cazul în care comisia sesizată în fond se pronunţă 
pentru respingerea amendamentului formulat de altă comisie, respingerea se motivează în scris 
şi se aduce la cunoştinţa iniţiatorului. 
     (4) Avizul întocmit, potrivit alin. (3) se prezintă secretarului judeţului, care se 
va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri. 
     (5) Proiectele de hotărâri privind problemele de interes public deosebit vor fi 
publicate în presa locală înaintea dezbaterilor. Comisia în ale cărei atribuţii intră tema 
proiectului de hotărâre are obligaţia de a analiza propunerile cetăţenilor şi de a prezenta aceste 
propuneri consiliului. 
 Art.28 – Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii, comisia poate 
hotărî ca votul să fie secret stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia. 
 Art.29–(1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, 
într-un proces verbal. După încheierea şedinţei, procesul verbal va fi semnat de către 
preşedintele şi secretarul comisiei. 
   (2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele verbale ale şedinţelor să fie 
consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor 
verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise. 
 Art.30 – Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte  Consiliului Judeţean Alba, 
un raport anual de activitate care va fi făcut public prin grija secretarului judeţului. 
 Art.31 – În cazul în care o comisie de specialitate, sesizată în fond, consideră că 
proiectul de hotărâre este de competenţa altei comisii, se poate adresa conducerii consiliului 
judeţean pentru trimiterea proiectului către acea comisie. 

 
SECŢIUNEA  a 3-a 

 
Comisii speciale de analiză şi verificare 

 
 
 
 Art.32–(1) Consiliul Judeţean Alba poate hotărî organizarea unor comisii speciale de 
analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a preşedintelui. 
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   (2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi 
tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului judeţean. 
   (3) Comisiile astfel constituite vor prezenta consiliului judeţean, la termenul 
stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va 
cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus 
analizei sau verificării. 
       (4) În timpul funcţionării, comisia specială de analiză şi verificare va respecta 
regulile prevăzute pentru comisiile de specialitate, membrii săi beneficiind de aceleaşi drepturi 
ca membrii comisiilor de specialitate. 
     (5) În cazul unor dificultăţi întâmpinate, preşedintele comisiei poate solicita 
consiliului amânarea prezentării raportului. Asupra amânării, consiliul va decide, cu votul 
majorităţii consilierilor prezenţi. 
 
 

SECŢIUNEA a 4-a 
 

Atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 
 
 

 Art.33-(1) Preşedintele Consiliului Judeţean Alba răspunde, potrivit legii, de buna 
funcţionare a administraţiei publice judeţene şi de buna funcţionare a aparatului de specialitate 
al Consiliului  Judeţean Alba, pe care îl conduce şi îl coordonează. 
  (2) Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate  poate fi 
delegată vicepreşedinţilor sau altor persoane, prin dispoziţie, în condiţiile legii. 
  (3) Preşedintele Consiliului Judeţean Alba reprezintă Judeţul Alba în relaţiile cu 
celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române sau străine, precum şi în 
justiţie. 
 Art.34-(1) Atribuţiile Preşedintelui consiliului judeţean sunt prevăzute în art.104 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în alte legi de domeniu sau în hotărâri ale consiliului judeţean. 
  (2) Preşedintele consiliului judeţean poate delega vicepreşedinţilor, prin 
dispoziţie, atribuţiile prevăzute în art.104-(7) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
  (3) Pentru realizarea obiectivelor derivate din atribuţiile consiliului judeţean, 
preşedintele colaborează cu preşedinţii comisiilor de specialitate în scopul coordonării acţiunilor 
acestora cu cele ale aparatului de specialitate. 
  (4) De asemenea, stabileşte sistemul de relaţii cu instituţia Prefectului şi cu 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ce funcţionează în judeţ, în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor consiliului judeţean şi exercitării calităţii sale de autoritate a administraţiei publice 
locale. 

SECŢIUNEA  a 5-a 
 

Atribuţiile vicepreşedinţilor consiliului judeţean 
 

 
 Art.35-(1) Vicepreşedinţii consiliului judeţean sunt subordonaţi preşedintelui. Ei pot 
exercita atribuţii ale preşedintelui, în condiţiile prevăzute de art.104-(7), potrivit delegării 
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primite şi pot conduce şedinţele consiliului judeţean atunci când acesta absentează şi sunt 
desemnaţi, prin dispoziţie, de preşedinte. 
  (2) În perioada când sunt desemnaţi prin dispoziţie să înlocuiască pe preşedintele 
consiliului judeţean, vicepreşedinţii pot emite dispoziţii sub semnătură proprie. 
 Art.36-(1) Preşedintele consiliului judeţean poate delega vicepreşedinţilor, prin 
dispoziţie, coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate. 
  (2) În caz de absenţă, vicepreşedinţii se suplinesc în mod corespunzător. 
 
 

SECŢIUNEA  a 6-a 
 

Atribuţiile secretarului judeţului 
 
 

 Art.37-(1) Secretarul judeţului participă, de drept, la şedinţele consiliului judeţean şi 
îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile prevăzute în art. 117 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
  (2) Principalele atribuţii ale secretarului judeţului cu privire la şedinţele 
consiliului judeţean sunt: 
  a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului judeţean; 
  b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat; 
  c) informează preşedintele, sau vicepreşedintele desemnat să conducă lucrările 
şedinţei, cu privire la cvorumul necesar adoptării hotărârilor; 
  d) avizează de legalitate proiectele de hotărâri; 
  e) contrasemnează, în condiţiile legii, hotărârile consiliului judeţean; 
  f) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate membrilor consiliului judeţean în 
desfăşurarea activităţii, inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor 
discutate în şedinţe. 
  (3) Secretarul judeţului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, 
încredinţate de consiliul judeţean şi de preşedintele acestuia. 
  (4) În perioada efectuării concediului legal de odihnă sau în cazul absenţei, 
secretarul judeţului va fi înlocuit de către directorul executiv al Direcţiei juridică şi administraţie 
publică. 
 
 
 

CAPITOLUL  V 
 

FUNCŢIONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN 
 
 

SECŢIUNEA a I-a 
 

Elaborarea proiectelor de hotărâri 
 
 

 Art.38–(1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, 
aparţine preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii. 
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   (2) Promovarea unui proiect de hotărâre  poate fi iniţiată de unul sau mai mulţi 
cetăţeni cu drept de vot, dacă proiectul de hotărâre este susţinut, prin semnături, de cel puţin 5 % 
din populaţia judeţului cu drept de vot. 
   (3) În cazul în care proiectul de hotărâre a fost elaborat de mai mulţi iniţiatori, 
acesta va fi depus la secretarul judeţului de către un grup de reprezentare format din 3 persoane 
implicate în elaborarea proiectului respectiv. Proiectul va fi afişat, spre informare publică, prin 
grija secretarului judeţului. 
    (4) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la 
dispoziţie de secretarul judeţului, formulare ce vor cuprinde: numele şi prenumele susţinătorilor, 
domiciliul acestora, seria şi numărul actului de identitate precum şi semnăturile acestora. 
 Art.39–(1) La elaborarea proiectelor de hotărâri, iniţiatorii vor avea în vedere caracterul 
de subordonare faţă de actele normative de nivel superior, limita competenţei materiale 
instituită, precum şi respectarea principiilor din actul normativ care le conferă acest drept. 
   (2) Redactarea proiectelor de hotărâri se face de către iniţiatori cu sprijinul şi 
asistenţă tehnică de specialitate a secretarului judeţului şi al serviciilor din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean. 
   (3) Secretarul judeţului întocmeşte proiecte de hotărâri ori de câte ori actele 
normative îi conferă această atribuţie. 
   (4) Proiectul de hotărâre va fi însoţit de o expunere de motive, semnată de 
iniţiator, care cuprinde: 
  - starea de fapt şi abilitarea consiliului judeţean care impun reglementarea 
respectivă; 
  - obiectul şi scopul reglementării; 
 Art.40–(1) Direcţiile de specialitate ale consiliului judeţean, instituţiile şi serviciile 
publice aflate în subordinea sa, vor pune la dispoziţia iniţiatorului, toate datele şi informaţiile 
necesare fundamentării soluţiilor care vor fi cuprinse în proiectul de hotărâre. 
   (2)  Proiectele de hotărâri trebuie redactate într-un stil concis, sobru, clar şi 
precis care să excludă orice echivoc. 
 Art.41–(1) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de raportul de specialitate al structurii din 
aparatul de specialitate al consiliului judeţean şi va cuprinde: 
  - elementele de natură să contribuie la fundamentarea soluţiilor cuprinse în 
proiectul de hotărâre; 
  - etapele parcurse în identificarea soluţiilor optime ca scop şi posibilitate de 
realizare; 
  - oportunitatea şi cerinţele de legalitate; 
  - consecinţe previzibile ale reglementărilor propuse. 
    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, secretarul judeţului examinează 
proiectele de hotărâri sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de fond şi forma prevăzută de lege, 
putând propune completarea, modificarea sau refacerea acestuia în vederea emiterii avizului de 
legalitate. 
 Art.42–(1) Proiectele de hotărâri se înscriu în proiectul ordinii de zi al şedinţelor prin 
menţionarea titlului şi a iniţiatorului. 
   (2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor judeţeni în termenele 
prevăzute de lege, prin grija secretarului judeţului. De asemenea, proiectele de hotărâri se 
înaintează comisiilor de specialitate, spre dezbatere şi avizare. 
 Art.43– Iniţiatorul proiectului sau a altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în 
orice moment, până la susţinerea lor. 
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 Art.44–(1) După examinarea proiectelor de hotărâri, comisiile de specialitate ale 
consiliului judeţean, sesizate în fond, întocmesc un raport de avizare cu privire la adoptarea sau, 
după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea 
proiectului, se pot formula amendamente. 
   (2) Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc în penultima zi de joi din 
luna în curs, de la ora 11,00. 
    (3) Un grup de consilieri sau un alt consilier poate formula amendamente, scrise 
sau orale, la proiectele de hotărâri şi are dreptul să le susţină în faţa comisiei sesizată în fond, 
caz în care le va prezenta, în timp util, comisiei respective.     

Art.45 – Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, avizate de comisiile de specialitate 
şi însoţite de rapoartele compartimentelor de resort din aparatul de specialitate, se supun 
dezbaterii şi votului în plenul şedinţei pe a cărei ordine de zi au fost introduse. 
 Art.46 – Dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a propunerilor este precedată de 
prezentarea, de către iniţiator, a motivelor care au condus la promovarea acestora, a avizului 
comisiei de specialitate şi actului structurii de resort din aparatul de specialitate al consiliului 
judeţean. 
 
 

SECŢIUNEA  a 2-a 
 

Convocarea consiliului judeţean 
 

 Art.47–(1) Consiliul judeţean se întruneşte, în şedinţă ordinară, în fiecare lună, în cea 
de-a patra zi de joi, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean. Şedinţele comisiilor de 
specialitate se desfăşoară, de regulă, în joia precedentă. 
   (2) Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea 
preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul  membrilor consiliului, ori la solicitarea 
prefectului adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care necesită 
adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, 
catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi 
liniştii publice. 
   (3) Preşedintele este obligat să convoace şedinţa extraordinară, propusă de către 
consilieri, în termen de trei zile de la data solicitării. 
   (4) Convocarea consiliului judeţean se face în scris, prin intermediul secretarului 
judeţului, cu cel puţin 8 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel mult 5 zile înaintea celor 
extraordinare. Dosarele cu documentele înscrise pe ordinea de zi vor fi difuzate tuturor 
consilierilor cu 2 zile înainte de data şedinţei comisiilor de specialitate. 
    (5) În caz de forţă majoră şi maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor 
locuitorilor judeţului, convocarea consiliului judeţean se face de îndată. 
    (6) În invitaţia la şedinţă se vor preciza: data, ora, locul desfăşurării şi ordinea 
de zi a acesteia. 
    (7) În situaţia în care preşedintele consiliului judeţean se află în imposibilitatea 
de a convoca consiliul în şedinţă ordinară, aceasta se va face de către vicepreşedintele desemnat, 
în condiţiile art.107 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    (8) Ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean se aduce la cunoştinţa 
locuitorilor judeţului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. 
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SECŢIUNEA  a 3-a 
 

Desfăşurarea şedinţelor 
 
 

 Art.48–(1) Şedinţele consiliului judeţean se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii 
consilierilor judeţeni în funcţie. 
   (2) Şedinţele consiliului judeţean sunt conduse de către preşedinte sau, în  lipsa 
acestuia, de vicepreşedintele desemnat, în condiţiile art.107 din Legea nr.215/2001, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care, din motive întemeiate, lipseşte şi 
vicepreşedintele desemnat, şedinţa va fi condusă de celălalt vicepreşedinte sau de un consilier 
judeţean, ales cu votul majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi. 
   (3) Dezbaterile şedinţelor consiliului judeţean  încep prin: 
  - anunţarea consilierilor care participă la lucrările şedinţei şi a consilierilor care 
sunt absenţi din diferite motive; 

- supunerea spre aprobare de către secretarul judeţului a procesul-verbal al 
şedinţei anterioare. Consilierii judeţeni au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul 
procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară 
  - supunerea spre aprobare a ordinii de zi a şedinţei; 
  - prezentarea, de către preşedintele consiliului judeţean a informării asupra 
principalelor activităţi desfăşurate de la ultima şedinţă şi asupra stadiului punerii în executare a 
hotărârilor scadente. 
 Art.49-(1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului judeţean cuprinde proiecte de hotărâri, 
rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducerilor unităţilor aflate în 
subordinea consiliului judeţean şi alte probleme care se supun dezbaterii consiliului. Problemele 
stabilite în ordinea de zi vor fi abordate în următoarea succesiune: 
  - dezbaterea şi adoptarea proiectelor de hotărâri; 
  - rapoarte şi informări; 
  - interpelări, întrebări, declaraţii politice. 
    (2) Proiectul ordinii de zi este întocmit la propunerea preşedintelui consiliului 
judeţean. 
    (3) Completarea proiectului ordinii de zi  se poate face numai pentru probleme 
referitoare la finanţări interne sau externe. 
    (4) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se 
delibereze în şedinţele ordinare, se iau în dezbatere numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor 
de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort 
din aparatul de specialitate al consiliului judeţean. 
     (5) În cazul şedinţelor extraordinare sau a convocării consiliului judeţean de 
îndată, proiectele de hotărâri pot fi incluse pe ordinea de zi şi luate în dezbatere fără îndeplinirea 
acestor condiţii. 
 Art.50-(1) Consilierii sunt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi 
înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de Direcţia juridică şi administraţie publică. 
   (2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la 
cunoştinţă această situaţie preşedintelui sau secretarului judeţului. 
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 Art.51-(1) Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a 
problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul urmată de prezentarea avizului de 
către comisia de specialitate sesizată în fond. 
   (2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.(1), se trece la dezbateri. 
Dezbaterile sunt generale şi pe articole. 
   (3) La dezbaterile generale, fiecare grup de consilieri are dreptul la un timp 
stabilit de consiliu. 
   (4) În faza dezbaterii generale a proiectului de hotărâre nu pot fi propuse 
amendamente. 
   (5) Dezbaterile pe articole a proiectelor de hotărâre au loc numai atunci când 
există amendamente. 
   (6) Prin excepţie, atunci când un amendament prezentat de comisia de 
specialitate a fost respins de comisie, autorul amendamentului poate prezenta şi susţine 
amendamentul în şedinţa consiliului judeţean. 
   (7) Discutarea articolelor începe cu amendamentele. La discutarea articolelor la 
care s-au făcut amendamente, consilierii pot lua cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, 
o singură dată. 
   (8) Consiliul judeţean se va pronunţa, prin vot distinct, asupra fiecărui 
amendament în afară de cazul în care adoptarea unuia exclude acceptarea celorlalte. 
   (9) Consilierii pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. 
Preşedintele are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În 
acest scop, el poate propune consiliului judeţean spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui 
vorbitor. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care 
formează obiectul dezbaterii. Preşedintele va urmări ca participarea la dezbateri să se facă din 
partea tuturor grupurilor de consilieri. 
 Art.52-(1) Preşedintele va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de 
ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un al vorbitor. 
   (2) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme 
privitoare la regulament. 
 Art.53 – Preşedintele sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune 
încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a 
dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de 
majoritatea consilierilor prezenţi. 
 Art.54 –Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la 
şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală. 
 Art.55 – În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele poate 
întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de prezentul regulament. 
 Art.56 – Este interzisă folosirea telefoanelor mobile în şedinţele consiliului judeţean. 
 Art.57-(1) Şedinţele consiliului judeţean sunt publice cu excepţia cazurilor în care 
consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. 
   (2) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română, limba oficială a Statului 
Român. 

 
 

SECŢIUNEA  a 4-a 
 

Adoptarea hotărârilor şi procedura de vot 
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 Art.58-(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 
votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau prezentul regulament 
cere o altă majoritate. 
   (2) Hotărârile se semnează de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de 
vicepreşedintele consiliului judeţean care a condus şedinţa şi se contrasemnează de către 
secretarul judeţului. 
 Art.59-(1) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie hotărârile 
consiliului judeţean privind: 
  a) adoptarea bugetului; 
  b) contractarea de împrumuturi; 
  c) stabilirea de taxe şi tarife la nivel judeţean; 
  d) participarea la programe de dezvoltare judeţene, regionale, zonale; 
  e) organizarea şi dezvoltarea urbanistică a judeţului şi amenajarea teritoriului; 

f) asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române   
sau străine; 

  g) acceptarea donaţiilor şi legatelor cu sarcini. 
  (2) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul 
total al consilierilor judeţeni în funcţie. 
 Art.60-(1) Nu poate lua parte la dezbaterea şi adoptarea hotărârilor consilierul care, fie 
personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului judeţean. 
   (2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la 
începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au. 
   (3) Anunţarea intereselor personale, neparticiparea la dezbateri şi abţinerea de la 
vot se consemnează, în mod obligatoriu, în  procesul verbal al şedinţei. 
   (4) Hotărârile adoptate de consiliul judeţean, cu încălcarea dispoziţiilor alin.(1), 
sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea 
poate fi introdusă de orice persoană interesată. 
 Art.61-(1) Votul consilierilor este personal şi poate fi deschis sau secret. 
   (2) Votul deschis se exprimă public, prin ridicarea mâinii şi prin apel nominal. 
   (3) Consiliul judeţean hotărăşte, la propunerea preşedintelui, ce modalitate de 
vot se va folosi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită 
modalitate. 
   (4) Hotărârile cu caracter individual, cu privire la persoane, se adoptă prin vot 
secret, dacă legea nu prevede altfel. 
 Art.62-(1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele 
explică obiectul votării şi sensul cuvintelor „pentru” şi „contra”. Secretarul judeţului va da citire 
numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică 
şi pronunţă cuvântul „pentru” sau „contra”, în funcţie de opţiunea sa. 
   (2) După epuizarea listei, votul se repetă prin citirea din nou a numelui 
consilierilor care au lipsit la primul tur. 
    (3) În cazul votării prin apel nominal, lista nominală se anexează procesului 
verbal. 
 Art.63 -(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. Stabilirea 
rezultatelor votului secret se face de către comisia de validare ce are şi calitatea de comisie de 
numărare a voturilor, sens în care redactează proces verbal de constatare a rezultatului votului. 
    (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără 
putinţă de interpretări diferite. 
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    (3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în 
calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului. 
    (4) Abţinerile se contabilizează la voturile „contra”. 
    (5) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână 
votarea până la întrunirea acestuia. 
 Art.64 – Consilierii judeţeni au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se 
consemneze expres modul în care au votat. 
 Art.65-(1) Preşedintele supune la vot succesiv articole din proiectul de hotărâre. 
   (2) Dacă sunt amendamente, acestea se supun la vot înaintea articolelor la care 
au fost formulate, în ordinea în care au fost anunţate. 
   (3) După votarea articolelor, se supun la vot proiectele de hotărâri în forma 
finală iar preşedintele anunţă hotărârea adoptată. 
   (4) Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliul judeţean nu pot fi 
readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe. Propunerile referitoare la organizarea 
şi funcţionarea consiliului judeţean se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor în 
funcţie. 
 Art.66-(1) După intrarea în vigoare, o hotărâre se poate modifica, completa sau abroga, 
urmare intervenirii unui eveniment ori apariţiei unor acte normative cu noi reglementări în 
domeniul respectiv. 
  (2) Iniţierea modificării sau completării unei hotărâri puse în executare se face în 
mod identic cu iniţierea proiectelor de hotărâri indicându-se articolul sau alineatul din hotărâre 
urmată de redactarea noii reglementări. 
  (3) Abrogarea unei hotărâri, totală sau parţială poate fi dispusă, de regulă, printr-
o prevedere distinctă în finalul hotărârilor ori de câte ori prevederile unei hotărâri sunt contrare 
unei reglementări de acelaşi nivel sau de nivel superior. 
 

 
SECŢIUNEA  a 5-a 

 
Transparenţa decizională în administraţia publică judeţeană 

 
 

 Art.67-(1) În cadrul procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâri cu caracter 
normativ, cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre adoptare, se va publica un anunţ 
referitor la această acţiune în site-ul consiliului judeţean. Anunţul se va transmite către mass-
media locală şi se va afişa la afişierele de la sediul consiliului judeţean. 
   (2) Anunţul va cuprinde expunerea de motive, proiectul de hotărâre, date 
referitoare la modalităţile în care cei interesaţi pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu 
valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre, locul şi termenul în care o pot face. 
Propunerile, sugestiile şi opiniile se formulează în scris şi se trimit pe adresa Consiliului 
judeţean Alba, în termen de cel mult 10 zile de la publicarea anunţului. 
   (3) Persoana desemnată responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă va 
transmite proiectele de hotărâri tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea 
acestor informaţii. 
 Art.68 – În situaţia în care, o asociaţie legal constituită sau o altă autoritate publică cere 
să se dezbată public proiectul de hotărâre cu caracter normativ, consiliul judeţean va decide 
organizarea unei dezbateri publice ce se va desfăşura, în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi 
locului unde urmează să fie organizată. 
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 Art.69 – Participarea persoanelor interesate, la lucrările şedinţelor publice în care se 
dezbat proiectele de hotărâri cu caracter normativ,  se va asigura prin: 
  a) afişarea la sediul Consiliului Judeţean Alba, cu cel puţin 3 zile înainte, a 
anunţului privind şedinţa publică ce va conţine data, ora,  locul de desfăşurare a acesteia şi 
ordinea de zi, inserat pe site-ul www.cjalba.ro  precum şi transmiterea către mass-media; 
  b) difuzarea anunţului către cetăţenii şi societăţile legal constituite care au 
prezentat sugestii şi propuneri, în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectul de 
hotărâre ce urmează să fie adoptat în şedinţa publică. 
 Art.70-(1) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita 
locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată  de interesul asociaţiilor 
legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează 
şedinţa publică. 
  (2) Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-media la şedinţele publice. 
 Art.71-(1) Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care 
participă din proprie iniţiativă la şedinţele publice posibilitatea de a se exprima cu privire la 
problemele aflate pe ordinea de zi. 
  (2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele 
menţionate la alin.(1) au valoare de recomandare. 
  (3) Minuta şedinţelor publice incluzând şi votul fiecărui participant, cu excepţia 
cazurilor în care s-a hotărât vot secret, se va afişa la sediul consiliului judeţean şi se va publica 
în site-ul propriu. 
 Art.72-(1) Preşedintele consiliului judeţean va asigura întocmirea unui raport anual 
privind transparenţa decizională în administraţia publică judeţeană, care va cuprinde următoarele 
elemente: 
  a) numărul total al recomandărilor primite; 
  b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de hotărâri cu caracter 
normativ; 
  c) numărul participanţilor la şedinţele publice; 
  d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâri cu 
caracter normativ; 
  e) situaţia cazurilor în care consiliul judeţean a fost acţionat în justiţie pentru 
nerespectarea prevederilor Legii nr.52/2003; 
  f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale 
acestora; 
  g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului. 
  (2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul 
propriu, prin afişare la sediul consiliului judeţean sau prin prezentare în şedinţă publică. 
 
    

 SECŢIUNEA a 6-a 
 

Întrebări, interpelări, informarea consilierilor şi petiţii 
 
 

 Art.73-(1) Consilierii judeţeni pot adresa întrebări preşedintelui, vicepreşedinţilor şi 
secretarului judeţului, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al 
consiliului judeţean sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate. 
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  (2) Prin întrebări scrise sau orale, se solicită informaţii cu privire la un fapt, dacă 
este adevărat, dacă informaţia este exactă, iar conducerea consiliului judeţean sau instituţiile 
subordonate au obligaţia să comunice consiliului documentele cerute de consilieri sau comisiile 
de specialitate. 
  (3) Întrebarea orală este expusă sumar într-un interval de timp de cel mult un 
minut. 
  (4) Cei întrebaţi răspund într-un interval de timp de cel mult două minute. 
  (5) Autorul întrebării poate interveni cu precizări şi comentarii, după audierea 
răspunsului, fără a depăşi un minut după care cel întrebat poate exercita dreptul la replică. 
  (6) În cazul în care răspunsul necesită o documentare specială acesta poate fi 
amânat pentru şedinţa următoare. 
  (7) La întrebările scrise la care se solicită răspuns scris acesta se transmite 
consilierului în cel mult 15 zile. 
  (8) Preşedintele consiliului judeţean poate să nu admită întrebările care privesc 
probleme de interes personal sau particular, obţinerea unor consultaţii juridice cu privire la 
procesele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau la activitatea unor persoane care nu 
îndeplinesc funcţii publice. 
 Art.74-(1) Interpelarea constă într-o cerere adresată conducerii consiliului judeţean de 
unul sau un grup de consilieri prin care se solicită explicaţii asupra politicii şi soluţiilor adoptate 
în probleme importante ale activităţii sale referitoare la administrarea judeţului. 
  (2) Conducerea consiliului judeţean are obligaţia să răspundă la interpelare în 
proxima şedinţă, şedinţa în care autorul interpelării are dreptul să dezvolte obiectul interpelării 
într-un interval de timp de trei minute. 
  (3) Răspunsul la interpelare nu poate depăşi cinci minute. 
  (4) Autorul interpelării poate interveni cu întrebări suplimentare sau cu 
comentarii fără a depăşi două minute. 
  (5) Conducerea consiliului judeţean are la dispoziţie două minute pentru 
exercitarea dreptului la replică. 
  (6) Un consilier sau un grup de consilieri are dreptul, într-o şedinţă, la o singură 
interpelare. 
 Art.75-(1) Declaraţiile politice pot fi prezentate în fiecare şedinţă de consiliu judeţean, 
de consilierii judeţeni sau de către grupurile de consilieri. 
  (2) Durata intervenţiei nu poate depăşi două minute. 
  (3) Luările de cuvânt vor avea loc în ordinea înscrierilor, iar intervenţiile se 
repartizează pe grupuri de consilieri în funcţie de ponderea acestora. 
  (4) Intervalul de timp destinat întrebărilor şi interpelărilor nu poate depăşi 20 de 
minute iar cel destinat declaraţiilor politice nu poate depăşi 15 minute. 
 Art.76-(1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului judeţean. 
Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor 
legale în vigoare. 
  (2) Semestrial, consiliul judeţean analizează modul de soluţionare a petiţiilor. 

 
 

CAPITOLUL  VI 
 
 

EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER JUDEŢEAN 
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SECŢIUNEA   a I-a 

 
Dispoziţii generale 

 
 
 Art.77-(1) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni sunt, potrivit legii, aleşi 
locali. 
  (2) Consilierii judeţeni validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de 
la data declarării ca legal constituit a Consiliului Judeţean Alba. 
  (3) Consilierii judeţeni validaţi după şedinţa de constituire intră în exerciţiul 
mandatului după depunerea jurământului. 
 Art.78 – În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii locale, 
îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege. 
 Art.79 – Consilierii judeţeni primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi 
aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului şi  îl 
pot păstra după încetarea mandatului, cu titlu evocativ. 
 Art.80 – Modelul legitimaţiei de consilier ori cel al semnului distinctiv este cel stabilit 
de Hotărârea Guvernului nr.282/2005 pentru stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali 
şi al modelului semnului distinctiv al calităţii acestora. 
 

SECŢIUNEA  a 2-a 
 

Drepturile aleşilor locali 
 

 Art.81-(1) Pe durata exercitării mandatului de preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului 
judeţean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii 
ori autorităţi  publice, respectiv la regii autonome sau la societăţile comerciale cu capital integral 
ori majoritar de stat. 
  (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean primesc, pe toată durata 
mandatului, o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii. De asemenea, au dreptul la decontarea, în 
condiţiile legii,  a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului. 
 Art.82-(1) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean beneficiază de concedii de 
odihnă, concedii medicale, concedii fără plată precum şi de concedii plătite în cazul unor 
evenimente familiale deosebite, potrivit legii. 
  (2) Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite, în cazul unor 
evenimente familiale deosebite, preşedintele consiliului judeţean are obligaţia de a informa în 
prealabil, consiliul judeţean, indicând durata acestora şi perioada în care vor avea loc. În cazuri 
de urgenţă, informarea se va face în prima şedinţă de consiliu, organizată după terminarea 
concediului. 
 Art.83 – Durata exercitării mandatului de preşedinte şi de vicepreşedinte al consiliului 
judeţean constituie vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în calcul la promovare şi la 
acordarea tuturor drepturilor băneşti rezultate din aceasta. 
 Art.84-(1) Consilierii judeţeni au dreptul să-şi exprime neîngrădit opinia în legătură cu 
problemele aduse spre soluţionare consiliului judeţean sau comisiilor de specialitate din care fac 
parte. 
   (2) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţii de interes public nu 
poate fi îngrădit. 
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   (3) Autorităţile administraţiei publice, instituţiile, serviciile publice, precum şi 
persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, 
potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes 
local. 
 Art.85-(1) Pentru participarea la şedinţele consiliului judeţean şi ale comisiilor de 
specialitate, consilierii judeţeni au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. 
   (2) Indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii judeţeni este în cuantum de 5 % din 
indemnizaţia lunară a preşedintelui consiliului judeţean şi se acordă pentru participarea la o 
şedinţă ordinară a consiliului judeţean şi 1-2 şedinţe ale comisiilor de specialitate organizate 
lunar, potrivit legii. 
   (3) Consilierii judeţeni au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut 
în exercitarea mandatului, în condiţiile legii. 
   (4) Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi 
perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, conform hotărârii consiliului 
judeţean. 
 
 

SECŢIUNEA  a 3-a 
 

Obligaţiile aleşilor locali 
 

 Art.86-(1) Aleşii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării precum şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, să se supună regulilor de 
curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii 
injurioase, ofensatoare ori calomnioase. 
  (2) În calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa 
la exercitarea funcţiilor autorităţii administraţiei publice judeţene, cu bună credinţă şi fidelitate 
faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. 
 Art.87 Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele 
administrative ce interesează colectivitatea locală şi să informeze consiliul judeţean despre 
problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. 
 Art.88  Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor 
personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter 
patrimonial, consiliul judeţean poate permite participarea la vot a alesului local. 
 Art.89-(1) Consilierii judeţeni sunt obligaţi: 
  a) să participe la lucrările consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate din 
care fac parte; 
  b) să organizeze, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde 
audienţe şi să prezinte  în consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate de cetăţeni; 
  c) să prezinte un raport anual de activitate care va fi făcut public prin grija 
secretarului judeţului. 
 Art.90  Nu se consideră absent consilierul judeţean care nu participă la lucrări întrucât: 
  a) se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale; 
  b) se află în concediul legal de odihnă; 
  c) se află în incapacitate temporară de muncă; 
  d) participă la cursuri de formare profesională; 
  e) evenimente de forţă majoră. 
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SECŢIUNEA  a 4-a 

 
Suspendarea, demisia şi încetarea mandatului de consilier 

 
 

 Art.91-(1) Mandatul de consilier se suspendă de drept în cazul în care acesta a fost 
arestat preventiv. 
  (2) Suspendarea durează până la soluţionarea definitivă a cauzei. 
  (3) În cazul în care consilierul a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la 
despăgubiri, conform legii. 
 Art.92 Consilierul judeţean poate demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului 
judeţean. Soluţionarea cererii se face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de Statutul aleşilor 
locali. 
 Art.93-(1) Mandatul  de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal constituit 
a noului consiliu judeţean ales. 
  (2)  Calitatea de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, în următoarele cazuri: 
  a) demisie; 
  b) incompatibilitate; 
  c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca 
urmare a reorganizării acesteia; 
  d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale 
consiliului judeţean; 
  e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni 
consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; 
  f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească definitivă, la o pedeapsă privativă 
de libertate; 
  g) punerea sub interdicţie judecătorească; 
  h) pierderea drepturilor electorale; 
  i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau a organizaţiei 
minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales; 
  j) deces. 
 Art.94-(1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei 
normale a acestuia, consiliul judeţean adoptă, în prima şedinţă ordinară, la propunerea 
Preşedintelui Consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi declară 
vacant locul consilierului în cauză. 
  (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de 
Preşedintele Consiliului judeţean şi de secretarul judeţului. Referatul va fi însoţit de actele 
justificative. 
 

SECŢIUNEA a 5-a 
 

Răspunderea aleşilor locali 
 
 Art.95  Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, 
pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. 
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 Art.96-(1) Consilierii judeţeni răspund, în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în 
exercitarea mandatului, precum şi solidar pentru activitatea consiliului judeţean şi pentru 
hotărârile pe care le-au votat. 
  (2) În procesul verbal al şedinţei consiliului judeţean va fi consemnat rezultatul 
votului, iar la cererea consilierului judeţean, se va menţiona, în mod expres, votul acestuia . 
 Art.97-(1) Încălcarea de către consilierii judeţeni a prevederilor Legii nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 393/2004 privind statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului judeţean, atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: 

a) avertismentul; 
b) chemarea la ordine; 
c) retragerea cuvântului; 
d) eliminarea din sala de şedinţă; 
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului judeţean şi ale comisiei de 

specialitate; 
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru una-două şedinţe. 
(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit.a)- d) se aplică de către preşedintele 

consiliului judeţean iar cele de la alin.(1) lit.e)- f) de către consiliul judeţean, prin hotărâre. 
(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit.e) şi f) cazul se va 

transmite comisiei de specialitate ce are în obiectul de activitate aspectele juridice, aceasta 
prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de 
cel în cauză. 
 Art.98 La prima abatere, preşedintele consiliului judeţean atrage atenţia consilierului în 
culpă şi îl invită să respecte regulamentul. 
 Art.99-(1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă 
să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă, în mod grav, chiar pentru prima dată, 
dispoziţiile regulamentului, vor fi chemaţi la ordine. 
  (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal de şedinţă. 
 Art.100-(1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul judeţean este invitat de către 
preşedinte sau persoana care conduce lucrările şedinţei să îşi retragă sau să explice cuvântul sau 
expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii. 
  (2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt 
apreciate de preşedinte sau persoana care conduce şedinţa ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai 
aplică. 
 Art.101  În cazul în care după chemarea la ordine un consilier judeţean continuă să se 
abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din 
sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă. 
 Art.102-(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau a altor abateri 
deosebit de grave, consiliul judeţean poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului 
de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. 
  (2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate ce are în obiectul 
de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare. 
 Art.103-(1) Excluderea temporară de la lucrările consiliului judeţean şi ale comisiilor de 
specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive. 
  (2) Pe perioada excluderii nu se acordă indemnizaţia de şedinţă. 
 Art.104-(1) Sancţiunile prevăzute la art.97 alin.(1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre 
adoptată cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. 
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  (2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul 
de lucru. 
 Art.105 Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii 
acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele consiliului judeţean. Aceştia pot aplica 
sancţiunile prevăzute la art.97 alin.(1) lit.a)-d). 
 Art.106  Sancţiunile prevăzute la  art.97 alin.(1) se pot aplica în mod corespunzător şi 
vicepreşedinţilor consiliului judeţean pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilieri. 
 Art.107-(1) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de 
preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean, persoanelor în cauză li se pot aplica 
următoarele sancţiuni: 
  a) mustrare; 
  b) avertisment; 
  c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni; 
  d) eliberarea din funcţie. 
  (2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit. a) şi b) se aplică prin hotărâre, la 
propunerea preşedintelui consiliului judeţean. În cazul preşedintelui consiliului judeţean, 
propunerea trebuie făcută de cel puţin o treime din numărul consilierilor în funcţie şi va fi 
temeinic motivată. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţa 
consilierilor cu cel puţin cinci zile înaintea şedinţei. 
  (3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit. a) şi b) hotărârea se adoptă cu 
votul deschis al consilierilor judeţeni în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c) şi d) 
cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. 
  (4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit. c) şi d) poate fi făcută numai 
dacă se face dovada că preşedintele sau vicepreşedinţii consiliului judeţean au încălcat 
Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale judeţului sau ale 
locuitorilor Judeţului Alba. 
  (5) La eliberarea din funcţie se aplică prevederile Legii nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 

CAPITOLUL   VII 
 
 

DECLARAŢII  DE AVERE ŞI DECLARAŢII DE INTERESE 
CONFLICT DE INTERESE ŞI INCOMPATIBILITĂŢI 

 
 
 

 Art.108-(1) Potrivit Legii nr. 393/2004 privind Statutul  aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o 
declaraţie pe proprie răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul judeţului. 
    (2) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către 
secretarul judeţului într-un dosar special denumit registru de interese. 
    (3) Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite Agenţiei Naţionale 
de Integritate. 
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Art.109 Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice 
persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de 
interes public. 
 Art.110 Aleşii locali au un interes personal sau patrimonial într-o anumită problemă 
supusă dezbaterii, dacă au posibilitatea să anticipeze că o hotărâre a Consiliului Judeţean Alba ar 
putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: 
    a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; 
    b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, 
indiferent de natura acestuia; 
    c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de 
administrator sau de la care obţin venituri; 
    d) o altă autoritate din care fac parte; 
    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care 
a făcut o plată către aceştia sau au efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; 
    f) o asociaţie sau o fundaţie din care fac parte. 
 Art.111-(1) Consilierii judeţeni nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri 
dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. 
    (2) În situaţiile prevăzute la alineatul (1) consilierii judeţeni sunt obligaţi să 
anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe are îl au în problema respectivă. 
    (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează, în mod 
obligatoriu, în procesul verbal al şedinţei. 
 Art.112  Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art.112 sunt nule de drept, 
potrivit Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.113 -(1) Potrivit Legii nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
nedepunerea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la art. 114 alin. 1) 
atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei. 
    (2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de 
drept a mandatului. 
    (3) Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu 
corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit 
Codului penal. 
 Art.114–(1) Potrivit Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si 
demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si 
completarea altor acte normative, aleşii locali au obligaţia să depună în termen de 30 de zile de 
la data alegerii în funcţie declaraţii de avere şi declaraţii de interese. 
       (2) Aleşii locali au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere 
şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie sau ori de câte ori intervin 
modificări ale situaţiilor lor. Persoanele suspendate din exerciţiul demnităţii publice pentru o 
perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la 
data încetării suspendării. 
      (3) În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a 
încetării activităţii, aleşii locali au obligaţia să depună noi declaraţii de avere şi declaraţii de 
interese. 
 Art. 115 (1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale aleşilor locali se depun la 
persoana desemnată de secretarul judeţului. 
      (2) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se evidenţiază în Registrul 
declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, se publică pe pagina de internet a 
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Consiliului Judeţean Alba şi se păstrează  pe toată durata exercitării mandatului şi 3 ani după 
încetarea acestuia.  
 Art. 116 Potrivit Legii nr. 176/2010, nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor 
de interese în termenele prevăzute de art. 114, precum şi nedeclararea, în declaraţia de avere a 
cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenţia Naţională de 
Integritate  poate declanşa din oficiu procedura de evaluare. 
 Art. 117 (1) Potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea coruptiei, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de 
consilier judeţean este incompatibilă cu: 
    a) funcţia de primar sau viceprimar; 
    b) funcţia de prefect sau subprefect; 
    c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de munca în aparatul 
propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al 
prefecturii din judeţul respectiv; 
    d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, 
administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi 
societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a 
consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional 
care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectiva; 
    e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la 
o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes naţional care îşi 
are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectiva; 
    f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine 
filiale în unitatea administrativ-teritorială respectiva; 
    g) calitatea de deputat sau senator; 
    h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora. 
      (2) O persoana nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi 
un mandat de consilier judeţean. 

Art. 118(1)Calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar 
semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul judeţean. 
          (2) Incompatibilitatea exista şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I 
ale alesului local deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici 
prevăzuţi la alin. (1). 
         (3) Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercita drepturi 
aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau ii conferă 
cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

Art.119 (1) Consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director 
general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori 
alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu 
capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale 
nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare 
de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac 
parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea 
consiliului judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile judeţene 
respective. 
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           (2) Prevederile alin. (1) se aplica şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt 
deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local. 

Art.120 (1) Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului, iar în 
cazul prevăzut la art. 117 alin. (2), după validarea celui de-al doilea mandat, respectiv după 
numirea sau angajarea alesului local, ulterior validării mandatului, într-o funcţie incompatibilă 
cu cea de ales local. 
      (2) In cazul prevăzut la art. 118, incompatibilitatea cu calitatea de ales local 
intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a acestuia devin acţionari. 
      (3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinuta înainte de a fi numit sau ales în 
funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea 
în aceasta funcţie. 
      (4) In situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţa la 
una dintre cele doua funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un 
ordin prin care constata încetarea de drept a mandatului de ales local la data implinirii 
termenului de 15 zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoana 
poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale. 
      (5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanta de 
contencios administrativ competenta. 
     Art. 121 (1) Încălcarea dispoziţiilor art. 119 atrage încetarea de drept a mandatului de 
ales local la data încheierii contractelor. 
          (2) Constatarea încetării mandatului de consilier judeţean se face prin ordin al 
prefectului, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. 
          (3) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanta de 
contencios administrativ competenta. 
          (4) Prevederile alin. (1) nu se aplica dacă, până la emiterea ordinului de către 
prefect, se face dovada ca încălcarea dispoziţiilor art. 119 a încetat. 
 
 

CAPITOLUL   VIII 
 

DISPOZIŢII  FINALE 
 

  
 Art.122  Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile incidente ale 
actelor normative în vigoare. 
 Art.123  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba va fi 
modificat sau completat ori de câte ori acest lucru se impune precum şi în situaţia în care apar 
noi dispoziţii legale. 

Art.124  Adoptarea sau modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Alba se face cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în 
funcţie. 
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Anexa nr. 1 
la Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

 Consiliului Judeţean Alba 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat astăzi, _____________, în şedinţa 

Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 Comisia de validare aleasă în şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Alba din data 

de _________________ procedează, la alegerea preşedintelui şi secretarului Comisiei de 

validare. 

D-na/D-l consilier judeţean _______________________________propune pentru 

funcţia de preşedinte al Comisiei de validare  pe d-na/d-l consilier _____________________iar 

pentru funcţia de secretar  pe d-na/d-l_________________________. 
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Supuşi individual votului “deschis” d-na/d-l consilier _____________________a fost 

ales(ă) în funcţia de preşedinte iar d-na/d-l consilier _______________________-în funcţia de 

secretar al Comisiei de validare  

Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 

 

Preşedinte    Secretar    Membrii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 
la Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

 Consiliului Judeţean Alba 
 

 

 

PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat astăzi, _____________, în şedinţa 

Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

Comisia de validare aleasa de Consiliul Judeţean Alba în şedinţa de constituire din data 

de ____________________a examinat, în conformitate cu dispoziţiile  art. 89^2 alin. (3) din 

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 

legalitatea alegerii fiecărui consilier judeţean. 
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 Comisia constată că au fost/nu au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt/sunt 

cazuri de incompatibilitate. 

 În aceste condiţii a hotarât să propună validarea/invalidarea mandatelor, potrivit  

tabelului nominal anexat. 

     Drept  pentru care, am încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 
 
  Presedinte,                         Secretar,                                   Membrii, 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba să încheie cu Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Acordul pentru punerea în aplicare a Planului 
anual european de distribuţie de ajutoare – produse alimentare 

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

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba să încheie cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Acordul pentru 
punerea în aplicare a Planului anual european de distribuţie de ajutoare – produse alimentare; 
- raportul de specialitate nr. 8423 / 09.07.2012 a Direcţiei juridică şi administraţie publică; 
            Ţinând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 5 – cooperare 
interinstituţională şi mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 
-art. 4 alin. (3) şi art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor 
de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor 
de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul 
european; 
- art. 5 lit. m) din Anexa – “Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în 
aplicarea şi derularea planului” la Hotărârea Guvernului nr. 600/2009; 

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 împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să încheie cu Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Acordul pentru punerea în aplicare a Planului anual 
european de distribuţie de ajutoare – produse alimentare. 

Art.2. Sumele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 600/2009 vor fi prevăzute în bugetul propriu al Judeţului Alba şi se vor recupera, potrivit 
legii de la APIA. 

Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcţia juridică şi administraţie 
publică şi reprezentanţii în grupul de lucru PEAD vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba,  se comunică şi se 
înaintează: 
- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 
- Reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în grupul de lucru PEAD 
 

PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ 
 Ion Dumitrel                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                   Mariana Hurbean 
 
 
 
Alba Iulia, 26 iulie 2012 
Nr. 108 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 245/2011 privind desemnarea 
reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “Centrul Transilvaniei” 
 
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 iulie 2012; 
 Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
245/2011 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”, înregistrat sub nr. 
119/11.07.2012 iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 245/2011 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de 
Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 8521 / 11.07.2012; 
Luând în considerare: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 144/27 septembrie 2007 privind aprobarea 

participării Judeţului Alba, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”; 

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică;  

Având în vedere prevederile art. 11, 12, 13, 91, alin (6), litera c), ale art. 92 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 În temeiul art. 97, alin. (1) şi 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. I. Se aprobă modificarea art. unic din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
245/2011 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei” care va avea următorul cuprins: 

 
„Articol unic. Se desemnează ca reprezentanţi ai Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” domnul Alin Florin Cucui, 
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba şi doamna Marilena Nicoleta Moga, consilier 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.” 
 



 Art. II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se 
comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”; 
- Domnului Alin Florin Cucui, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL JUDEŢULUI 

Mariana HURBEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 26 iulie 2012 
Nr. 109 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, a unor 

construcţii aparţinând imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 20, în vederea 

scoaterii din funcţiune şi demolării acestora 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de  26 iulie 2012; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în 

domeniul privat al judeţului Alba, a unor construcţii aparţinând imobilului situat în Municipiul Alba 

Iulia, str. Decebal, nr. 20, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora; 

- Raportul de specialitate nr. 8285/05.07.2012 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, a unor 

construcţii aparţinând imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 20, în vederea 

scoaterii din funcţiune şi demolării acestora. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, 

mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

 Având în vedere prevederile: 

- Art. 91 – (1) litera c), (4) litera a) şi art. 123 – (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicatā, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, Anexa nr. 1, poziţia cu nr. crt. 27; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997; 

- O.G. nr. 112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ – teritoriale, aprobată prin Legea nr 246/2001; 

- Contractului de administrare nr. 1324–1479/2004, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 



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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, scoaterea 

din funcţiune şi demolarea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a unor construcţii aparţinând 

imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 20, având datele de identificare prezentate în 

anexa nr. 1 - parte integrantā a prezentei hotārâri. 

Art. 2. Poziţia cu nr. crt. 27 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului 

Alba, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002, se modifică potrivit anexei nr. 2 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

  Art. 3. Anexa la Contractul de administrare nr.1324–1479/2004, încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se  modifică în mod corespunzātor, prin Act 

adiţional. 

Art. 4. Direcţia relaţii publice şi informatică şi Direcţia 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; 

- Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;  

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

                    Contrasemnează, 
                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

     Mariana HURBEAN 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 26 iulie 2012 

Nr. 110 



                                                                                                                                                                          Anexa nr. 1                                                        
                            la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
                                                                                                                                                                              nr. 110 din 26 iulie 2012 
                                                                                
 
 
 
 
 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 

ale construcţiilor aparţinând imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 20, în care îşi are sediul Secţia de Boli Infecţioase, care trec 

din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora de către  

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 
 

Nr. 
crt. 

Codul  
de 

clasificare 

Număr  
de  

inventar 

Denumirea bunului 
 

Data 
construcţiei 

Valoare 
de 

inventar 
- lei - 

1 1.6.6. 1131 Clădire Rontgen Contagioase 1962 9,09
2 1.6.6. 1132 Clădire Magazie Contagioase 1967 1,09
3 1.6.6. 1133 Clădire Ghereta Portar Contagioase 1958 0,24

 



                                                                                                                                                                          Anexa nr. 2                                                          
                            la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
                                                                                                                                                                            nr. 110 din 26 iulie 2012 

 

 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 

ale imobilului cuprins la poziţia cu nr. crt. 27 în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba,  

atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002  
 

Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
Crt. 

Codul de  
Clasificare 

Denumirea  
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia juridică 
actuală 

27. 1.6.2. Imobil în care îşi are 
sediul Secţia de Boli 
Infecţioase 
aparţinătoare 
Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia şi 
terenul aferent 
 

Imobil situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 
20, înscris în C.F. nr. 3083 Alba Iulia, cu nr. top 1908/15/5 şi 1895/1, 
compus din: 

- Clădire Spital Contagioase, având un regim de înălţime 
P+2E, cu suprafaţa construită de 571,88 mp, realizată din: 
fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, 
şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 

- Garduri şi împrejmuiri. 
Teren aferent în suprafaţă totală de 1.503 mp  
 
Vecinătăţi: 
Est – Str. Decebal 
Sud – Imobil proprietate privată 
Vest – Şanţurile Cetăţii Alba Iulia 
Nord  – Imobil proprietate privată 

2007 
 
 
 
 
 
 

1.573.840,29 Domeniul public 
al judeţului Alba  
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere de către Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia, a unor bunuri-spaţii cu suprafaţa totală de 9 mp, în unele imobile aflate 

în administrarea acestei unităţi sanitare 

 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 26 iulie 2012; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de 

închiriere de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor bunuri-spaţii cu suprafaţa totală 

de 9 mp, în unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare; 

- Raportul nr. 8628/12.07.2012 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, a unor bunuri-spaţii cu suprafaţa totală de 9 mp, în unele imobile aflate în administrarea 

acestei unităţi sanitare. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, 

turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c), (4) lit. a) şi art. 123-(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Contractului de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

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 pe o perioada de 1 an 

calendaristic de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor bunuri-spaţii cu suprafaţa totală 

de 9 mp, în unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare, după cum urmează: 

- Suprafaţa totală de 7 mp, în imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul. 

Revoluţiei nr. 23, în care această unitate sanitară îşi are sediul; 



- Suprafaţa de 1 mp, în imobilul situat  administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal   

nr. 20, în care îşi are sediul Secţia de Boli Infecţioase; 

- Suprafaţa de 1 mp, în imobilul situat  administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru 

Vaida Voievod nr. 2, în care îşi are sediul Ambulatorul de Specialitate, 

pentru comercializarea unor produse specifice de cafetărie. 

Art. 2. Prelungirea termenului contractului de închiriere a bunurilor-spaţii, menţionate la art. 1, 

se face prin act adiţional, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba. 

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

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

                    Contrasemnează, 
       SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA    

    Mariana HURBEAN 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 26 iulie 2012 

Nr. 111 



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 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare  
între  Judeţul Alba (România) şi Raionul Ialoveni (Republica Moldova) 

 
 

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

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii 
de Cooperare între Judeţul Alba (România) şi Raionul Ialoveni (Republica 
Moldova); 

• Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Publice şi Informatică, nr. 8855 
din 17 iulie 2012; 

• Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-1/635 din                  
13 februarie 2012, prin care se comunică Avizul favorabil pentru proiectul 
Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba (România) şi Raionul Ialoveni 
(Republica Moldova); 

• Adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 299156 din 03 
februarie 2012, prin care se comunică Avizul favorabil pentru proiectul 
Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba (România) şi Raionul Ialoveni 
(Republica Moldova). 

 Văzând: 
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 – „Cooperare 

interinstituţională şi mediu de afaceri”. 
Având în vedere prevederile art. 11-(3), art. 16, art. 91-(6), lit. c) şi art. 102-(1) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 97-(1) şi 115-(1), lit. 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. – (1) Se aprobă Înţelegerea de Cooperare între Judeţul Alba (România) şi 
Raionul Ialoveni (Republica Moldova), conform anexei - parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

(2) Înţelegerea de Cooperare este redactată în două exemplare originale, în limba 
română, ambele exemplare având aceeaşi valoare juridică. 

Art. 2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Înţelegerea 
de Cooperare între Judeţul Alba (România) şi Raionul Ialoveni (Republica Moldova).  

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. 

 
 

             PREŞEDINTE, 
        ION DUMITREL 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           MARIANA HURBEAN 
 
 
Alba Iulia,  26.07.2012 
Nr. 113 
 



Anexă la Hotărârea nr. 113/26.07.2012 

 

 

ÎNŢELEGERE DE COOPERARE 

între judeţul Alba (România) și Raionul Ialoveni (Republica Moldova) 

 

Județul Alba și Raionul Ialoveni, denumite în continuare părţi, 

 

 

• Conștiente  de  relațiile  tradiționale  de  prietenie  și  bună  vecinătate  dintre 
România și Republica Moldova; 

• Subliniind  necesitatea  de  a  întări  legăturile  reciproce,  în  spiritul  cooperării  și 
solidarității,  între  locuitorii  lor,  cu  scopul  de  a  crea  condițiile  pentru  o  dezvoltare 
echilibrată și durabilă; 

• Subliniind  necesitatea  întăririi  parteneriatelor  între  actorii  administrației 
publice,  ca  formă  de  cooperare  funcțională,  pentru  generarea  unei  dezvoltări  locale 
sustenabile; 

 

prin prezenta Înţelegere convin următoarele: 

 

Art. 1 
Principii ale cooperării: 

P
 
ărțile se angajează: 

- 

 

să dezvolte relațiile dintre ele pe baza respectului reciproc, intereselor comune, 
încrederii și egalității; 

- 

1 
 

să acționeze pentru cunoașterea reciprocă a valorilor istorice și culturale, pentru 
cultivarea și dezvoltarea lor, în vederea unei mai bune înțelegeri a acestora; 

- să  elaboreze  și  să    realizeze  programe,  proiecte  și  acțiuni  comune  în  domenii 
precum:  dezvoltarea  economiei  și  comerțului;    dezvoltarea  agriculturii  și 
viticulturii  și  promovarea  cooperării  pentru  dezvoltarea  rurală;  sprijinirea 
educației,  științei  și  sportului;  promovarea  valorilor  culturale;  dezvoltarea 



cooperării  în  domeniul  politicilor  pentru  tineri;  dezvoltarea  raporturilor 
l e u i din instituționa e  și  a  coop rării  între  nități  administrat v‐teritoriale  Județul 

Alba și Raionul Ialoveni; 
- s    să  prijine  cooperarea  valorizarea  inițiativei publice  sau private,  în  vederea 

măriri capacității de a realiza proiecte de interes comun; 
- să  acționeze  constant  pentru  identificarea  de  resurse  financiare  necesare 

implementării prezentei Înțelegeri; 
- să utilizeze schimburile de experiență, vizitele, stagiile, seminariile, conferințele, 

participarea la târguri și expoziții ca instrumente de cooperare; 
- să extindă cooperarea, prevăzută prin prezenta Înțelegere,  în orice alt domeniu 

de interes comun. 
 

Art. 2 
Dezvoltarea economiei și comerţului 

 
 

n conformitate cu legislația statelor lor și cu legislația internațională, Părțile vor acorda 
 atenție specială de t
Î
o
 

zvoltării sec orului economic: 

- i încurajând  cooperarea  dintre  întreprinderile  mici  și  mijlocii,  precum  ș

- 
participarea sau crearea de rețele de schimburi; 
consolidând contactele directe dintre structurile asociative ale antreprenorilor; 

- sprijinind  realizarea unor platforme de  consultanță  și  transfer de  cunoștințe  și 
competențe în domeniul economiei; 

 
 

Art. 3 
Dezvoltarea şi promovarea agriculturii și viticulturii 

 
P
 

 

ărțile sunt de acord să colaboreze pentru: 

- p d  r gelaborarea unor  rograme şi acțiuni  estinate dezvoltării eciproce a a riculturii 
și viticulturii; 

- p ,  ş m ă aparticiparea  la  târguri,  ex oziții conferințe  i  alte  anifest ri  destin te 
dezvoltării agriculturii și viticulturii; 

- identificarea  şi  elaborarea  unor  instrumente  comune  pentru  schimbul  de 
informații utile pentru dezvoltarea rurală a Județului Alba și a Raionului Ialoveni; 

-   d p orga ta   f e aelaborarea e  rograme  şi  nizarea  de  s gii  de ormare  p ntru  ctorii  din 
domeniul agriculturii și viticulturii; 

- transferul  de  cunoștințe  și  competențe  având  ca  scop  final  creşterea 
competitivității în domeniul agriculturii și viticulturii. 

 

2 
 



Art. 4 
Sprijinirea educaţiei, știinţei și sportului 

 
 

ărțile,  recunoscând  rolul  strategic  al  educației  și  cercetării  ştiințifice  în  dezvoltarea 
udețul a j
P
J
 

ui Alba și a R ionului Ialoveni, se anga ează să susțină: 

-   e 
ori activi   

dezvoltarea  de parteneriate  între  instituții  educaționale,  într centre  de 
cercetare ştiințifică şi orice alți act în domeniul educației și cercetării; 

- schimburile  de  elevi,  studenți  şi  cadre  didactice,  prin  programe  şi  acțiuni  de 
interes comun; 

- nale  cprograme de stagii profesio pentru studenții proveniți din  ele două unități 
administrative; 

- i  să  încurajeze  excelența  educațională  prin  organizarea  de  tabere  tematice ş
pentru tinerii cu rezultate deosebite. 
 

Părțile,  conştiente  de  importanța  şi  beneficiile  activității  fizice  şi  sportive,  ca  factor 
enerator  de  sănătate,  vor  acorda  o  atenție  deosebită  politicilor  comune  menite  să 
ncurajeze practicarea sporturilor şi activității fizice. 
g
î
 
 

Art. 5 
Promovarea valorilor culturale 

 
ărțile, acordând o atenție specială cunoașterii reciproce a culturii şi patrimoniului,  în 
edere e
P
v
 

a un i mai bune înțelegeri a acestora: 

- spre vor  susține  inițiativele  de  cooperare  în  domeniul  cultural,  îndreptate 

- 
facilitarea elaborării de programe, proiecte şi acțiuni de interes comun;  
vor acorda o atenție deosebită valorizării şi promovării culturii tradiționale; 

- vor  sprijini  cooperarea  între  actorii  din  domeniul  cultural,  prin  organizarea  şi 
participarea la evenimente comune, schimburi de experiență, stagii de formare şi 
rezidențe pentru artişti. 

 
 

Art. 6 
Dezvoltarea cooperării în domeniul politicilor pentru tineri 

 
Părțile, o i
Raionului Ialoveni, s

 recunoscând r lul strategic al tinerei generați  în dezvoltarea județului Alba și a 
e angajează să susțină: 

- cooperarea  şi  inițiativele  tuturor  actorilor  implicați  în  politicile  destinate 
tinerilor; 

3 
 



4 
 

- cooperarea  şi  participarea  în  cadrul  rețelelor  europene  şi  internaționale  ale 
tinerilor; 

- d de  at , ,   schimburile  e  tineri,  prin  organizarea  vizite  tem ice   tabere seminarii şi 
orice alte manifestări de interes comun; 

- promovarea  principiilor  democrației  participative  în  rândul  tinerilor  şi 
implicarea acestora în viața comunității, prin programe şi acțiuni comune. 

 
 

Art. 7 
Durata Întelegerii. Modificările Întelegerii 

 
rezenta Înțelegere se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare la P
data semnării. 
 
Înțelegerea  poate  fi  denunțată  de  fiecare  Parte  prin  intermediul  unei  notificări  scrise 
dresate celeilalte Părți. Denunțarea îşi va produce efectele după o perioadă de 3 luni de a
la data primirii notificării. 
 
Prezenta Înțelegere poate fi modificată de comun acord de către Părți, prin intermediul 
nor  scrisori  adiționale,  semnate  cu  respectarea  procedurilor  interne  şi  a  legislației 
aționale a statelor Părților. 
u
n
 
 
ncheiat  la  ………………..,  la  data  de  …………………  2012,  în  două  exemplare  originale,  în 
imba română. 
Î
l
 
 
 
 
 
 
   Pentru Județul Alba,                                                                 Pentru Raionul Ialoveni,  
       Ion DUMITREL                                                                    Nicolae ANDRONA  CHI 
 
          Președintele                      Președintele 
onsiliului Județean Alba                                                               Raionului Ialoveni C
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între judeţul Alba şi Oraşul Zlatna în 

vederea înfiinţării  Centrului de Informare – Dezvoltare Turistică 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 26.07.2012 
Luând în dezbatere : 
  - Expunerea de motive la Proiectul de  hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului 
de asociere   între judeţul Alba şi Oraşul Zlatna în vederea înfiinţării  Centrului de Informare – 
Dezvoltare Turistică 
 - Raportul de specialitate nr. 8930/18.07.2012 al Direcţiei tehnice referitor la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între judeţul Alba şi Oraşul 
Zlatna în vederea înfiinţării  Centrului de Informare – Dezvoltare Turistică 
 
Văzând:  
 - avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 – „ Amenajarea teritoriului, investiţii, 
turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului”. 
 - Hotărârea nr. 81/2012 a Consiliului Local Zlatna privind încheierii Acordului de 
asociere între judeţul Alba şi Oraşul Zlatna în vederea înfiinţării Centrului de Informare – 
Dezvoltare Turistică în oraşul Zlatna 
 
Având în vedere prevederile : 

- art. 104 alin (1), lit. “e”, alin. (6), lit. “c”, art. 114 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare  

-  art. 20 , din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism din România, modificată şi completată de Legea 755/2001 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism din România 

În temeiul art.97, alin.1 şi al 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 încheierea Acordului de asociere între judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 
Alba şi Oraşul Zlatna, prin Consiliul Local Zlatna, în vederea înfiinţării  Centrului de Informare 
– Dezvoltare Turistică, potrivit anexei parte integrantă la prezenta hotărâre;  
 Art. 2 Direcţia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
   Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică : 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
- Consiliului Local  Zlatna 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 
 
PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                     MARIANA HURBEAN 

Alba Iulia, 26.07.2012 
Nr.114 



 
 
 
 
 
România                                                                                                      România 
Judeţul Alba                                                                                                Oraşul Zlatna 
Consiliul judeţean                                                                                       Consiliul local 
 

ACORD DE ASOCIERE 
Încheiat azi…….. 

 
Între: 
 

1. Judeţul Alba, prin Consiliul judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa 
Ion I.C. Brătianu, nr.1, cod fiscal 4562583, cont bancar 
RO51TREZ00224510220XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, 
reprezentat legal prin Domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba, 
în calitate de parte asociată şi 

 
2. Oraşul Zlatna, prin Consiliul local Zlatna, cu sediul în Zlatna, Calea Moţilor, nr.12 , 

reprezentat legal prin Domnul Silviu Ponoran, primar, în calitate de parte asociată 
 
Părţile, cunoscând prevederile legale în vigoare convin asupra încheierii prezentului 

 
 

Acord de asociere 
 

În următoarele condiţii: 
Art. 1 Obiectul Acordului de asociere îl constituie dezvoltarea unui sistem de informare şi 
promovare în domeniul turistic prin care turiştii care vizitează judeţul Alba şi oraşul Zlatna să 
poată primi în timp util, într-o formă uşor de utilizat şi de la personal calificat şi specializat 
informaţii turistice despre judeţul Alba şi oraşul Zlatna. 
Art.2 Pentru realizarea obiectului Acordului de asociere menţionat la art.1, părţile au 
următoarele obligaţii: 

Partea asociată, judeţul Alba, prin Consiliul judeţean Alba: 
a. va suporta cheltuielile legate de igienizarea şi amenajarea spaţiului pus la dispoziţie de 

oraşul Zlatna, prin Consiliul Local; 
b. suportă cheltuielile legate de dotarea logistică a Centrului de Informare - Dezvoltare 

Turistică: două calculatoare, telefon/fax, mobilier de birou, mobilier pentru asigurarea 
funcţionării Centrului; 

c. instruieşte personalul necesar pentru buna desfăşurare a Centrului de Informare – 
Dezvoltare Turistică; 

d. susţine financiar una din cele două persoane angajate în cadrul Centrului de Informare 
– Dezvoltare Turistică; 

e. asigură signalistica necesară îndrumării turiştilor sau altor beneficiari către Centrul de 
Informare –Dezvoltare Turistică. 

 
 
 



 
Partea asociată, oraşul Zlatna, prin Consiliul Local 

a. va pune la dispoziţia Centrului de Informare – Dezvoltare Turistică înfiinţat în 
localitate un spaţiu de acces direct la o arteră circulată intens şi cu acces direct din 
aceasta; 

b. va suporta accesul la internet şi telefonie;  
c. asigură spaţiul necesar amplasării signalisticii necesare îndrumării turiştilor sau a altor 

beneficiari către Centrul de Informare – Dezvoltare Turistică şi amplasarea efectivă a 
signalisticii; 

d. suportă cheltuielile legate de utilităţi, necesare bunei desfăşurări a activităţii Centrului 
de Informare – Dezvoltare Turistică pe perioada funcţionării acestuia; 

e. susţine financiar una din cele două persoane angajate în cadrul Centrului de Informare 
– Dezvoltare Turistică înfiinţat în localitate. 

Art. 3 Personalul Centrului de Informare – Dezvoltare Turistică din oraşul Zlatna va 
susţine din punct de vedere informaţional agenţii economici care acţionează în domeniul 
turismului în judeţul Alba şi va colabora pentru dezvoltarea de proiecte comune cu 
organizaţiile neguvernamentale care acţionează în domeniul turismului, sportului, culturii 
şi protecţiei mediului. 
 
Art.4 Părţile convin ca lider al asocierii pentru realizarea prezentului acord de asociere să 
fie Consiliul judeţean Alba, calitate în care va coordona activitatea Centrului de Informare 
– Dezvoltare Turistică. 
 
Art. 5 Prezentul Acord de asociere intră în vigoare după aprobarea lui în şedinţele 
Consiliului judeţean Alba şi Consiliul local al oraşului Zlatna şi la data semnării acestuia. 
 
Art. 6 Eventualele divergenţe în derularea prezentului Acord de asociere se soluţionează 
pe cale amiabilă. 
 
Art. 7 Încetarea valabilităţii prezentului Acord de asociere se poate realiza prin acordul 
scris al ambelor părţi. 
 
Art. 8 Prezentul Acord de asociere poate fi completat prin acordul ambelor părţi, prin act 
adiţional şi intră în vigoare conform Art. 5 din prezentul Acord de asociere. 
 
Prezentul Acord de asociere s-a încheiat în 2 exemplare, în original, câte un exemplar 
pentru fiecare parte. 
 
PARTEA ASOCIATĂ      PARTEA ASOCIATĂ 
JUDEŢUL ALBA 
Prin Consiliul judeţean Alba                                                       ORAŞUL ZLATNA 
reprezentat prin                                                                            reprezentat prin 
ION DUMITREL,                                                                        SILVIU PONORAN 
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI                                               PRIMAR 
JUDEŢEAN ALBA 

 
 



  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea regulamentelor de organizare a sesiunilor de depunere a proiectelor de 

management pentru institutiile de cultura din subordinea Consiliului judetean Alba 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 26 iulie 2012,  

Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de 
organizare a sesiunilor de depunere a proiectelor de management pentru institutiile de cultura 
din subordinea Consiliului judetean Alba;  
 - Raportul de specialitate comun al Directiei relatii publice si informatica si Biroului 
resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 8.846 din 17.07.2012 privind aprobarea 
regulamentelor de organizare a sesiunilor de depunere a proiectelor de management pentru 
institutiile de cultura din subordinea Consiliului judetean Alba; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.4 – „Comisia educaţie, cultura, 
tineret, ONG-uri si sport”. 
 Având în vedere:  

- prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, 
aprobata, modificata si completata prin Legea 269/2009, cu modificările si completările 
ulterioare; 

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

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare a sesiunii de depunere a proiectului de 
management pentru Muzeul National al Unirii Alba Iulia, conform anexei 1, parte integranta a 
prezentei hotărâri; 
 Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare a sesiunii de depunere a proiectului de 
management pentru Teatrul de păpusi ”Prichindel” Alba Iulia, conform anexei 2, parte 
integranta a prezentei hotărâri;  
 Art.3. Se aproba Regulamentul de organizare a sesiunii de depunere a proiectului de 
management pentru Biblioteca judeteană ”Lucian Blaga” Alba, conform anexei 3, parte 
integranta a prezentei hotărâri;  

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia relatii publice si informatică si Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 
- Directiei relatii pblice si informatica 

 
PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel                                                                                          

        
                   CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                        SECRETARUL JUDEȚULUI, 
                                                                                                         Hurbean Mariana      
 
 
 
Alba Iulia, 26.07.2012 
Nr. 115 



          Anexa nr. 1    
la Hotarârea Consiliului județean Alba  

 nr. 115 din 26.07.2012   
 
REGULAMENT DE ORGANIZARE A SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTULUI DE 

MANAGEMENT PENTRU MUZEUL NATIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 
 
 

Capitolul I – Dispoziţii generale 
 
 
 Art. 1. – Sesiunea de depunere a proiectului de management de către manager pentru 
Muzeul National al Unirii Alba Iulia, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultura, aprobata, 
modificata si completata prin Legea 269/2009, cu modificările si completările ulterioare. 
 Art. 2. – (1) Prezentul regulament stabileste procedura de desfasurare a sesiunii de 
depunere a proiectului de management pentru Muzeul National al Unirii Alba Iulia, instituție a 
cărui manager, în urma evaluarii finale a fost notat cu nota 9,83. 
 (2) Sesiunea de depunere, susținere, analiză și notare a proiectului de management va 
respecta urmatorul calendar de desfasurare: 
 a) 1 august 2012 anunțul privind organizarea sesiunii de depunere a proiectului de 
management, afișarea condiţiilor de participare, a caietului de obiective, a bibliografiei, a 
prezentului Regulament, precum şi a datelor de desfăşurare a etapelor sesiunii; 
 b) 1 august – 23 august 2012 depunerea proiectului de management de către candidat; 
 c) 24 august  – 30 august 2012 perioada de analiza a proiectului de management; 
 d) 3 septembrie 2012 susţinerea proiectului de management în cadrul interviului.  
 

Capitolul II - Organizarea şi funcţionarea comisiei de examinare 
 
 Art. 3. – (1) Comisia de examinare, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din: 
 a)  un reprezentant al autorităţii; 
 b) 2 specialisti in domeniu. 
  (2) Membrii Comisiei se numesc prin hotărâre a Consiliului județean Alba. 
 
 Art. 4. – Comisia are următoarele atribuţii principale: 
 a) analizează proiectul de management depus de manager, acordând note pentru fiecare 
etapă a sesiunii, respectiv analiza proiectului de managemnt si sustinerea proiectului de 
management in cadrul unui interviu. 
 b) stabileşte rezultatul sesiunii pe baza rezultatelor celor două etape; 
 
 Art. 5. - (1) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale. 
  (2) Numele membrilor comisiei de examinare va fi adus la cunoştinţă publică numai 
după încheierea etapelor sesiunii, odată cu publicarea oficială a rezultatului sesiunii şi încetarea 
calităţii de membru al Comisiei. 
 
 Art. 6. - (1) Secretariatul Comisiei se asigură de către Biroul resurse umane si gestiunea 
functiilor publice din cadrul Consiliului judetean Alba. 
     (2) Secretariatul are următoarele atribuţii: 



‒ asigură organizarea sesiunii de depunere a proiectelor de management şi asistă la buna 
desfăşurare a etapelor acestuia; 
‒ verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidat; 
‒ elimină, pe bază de proces-verbal, dosarul dacă este incomplet sau dacă conţine documente 

neconforme cu cerinţele din anunţul public şi anunţă candidatul; 
‒ certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosar, pe baza 

documentelor originale;  
‒ întocmeşte pentru membrii comisiei de examinare declaraţiile de confidenţialitate; 
‒ transmite membrilor Comisiei proiectul de management al candidatului in situatia in care 

acesta este admis; 
‒ participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot;  
‒ consemnează, în documente redactate la finele fiecărei etape, nota candidatului; 
‒ aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, nota obţinută în prima etapă – analiza proiectului 

de management, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia; 
‒ calculează nota candidatului, şi redactează procesul-verbal al sesiunii, consemnând, după 

caz, recomandările Comisiei; 
‒ aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, rezultatul examinării, în termen de 24 de ore de la 

încheierea ultimei etape; 
‒ aduce la cunoştinţă publică rezultatul final al sesiunii şi alte informaţii de interes public; 

 
Capitolul III  - Analiza şi notarea proiectelor de management. 

Rezultatul sesiunii 
 
 Art. 7. – (1) Membrii Comisiei studiază, individual, proiectul managerial primit în format 
electronic şi/sau pe suport de hârtie de la secretariat.  
  (2) Analiza şi notarea proiectului de management se face în baza criteriilor generale 
din caietul de obiective, aprobat prin Hotărârea a Consiliului județean Alba nr. 101 din 04 iulie 
2012; 
  (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în 
cadrul cărora membrii acesteia: 
 a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile, în 
baza cărora se notează proiectul de management şi interviul; 
 b) dezbat, analizează şi notează proiectul de management – pentru prima etapă a sesiunii; 
 c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a sesiunii - susţinerea proiectului de 
management. 
  (4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate, de către 
secretariat, cu cel puţin o zi înainte de desfăşurarea acestora. 
 
 Art. 8. – (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de 
examinare de note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă. 
  (2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru, se calculează prin aplicarea 
formulei stabilite de Comisie, în cadrul şedinţelor prevăzute la art.7 alin. (3).  
  (3) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate 
candidatului de fiecare membru al comisiei la cele doua etape 
[Rezultat etapa 1] = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x  
x - nr membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva sesiune 
[Rezultat etapa 2] = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x  
x - nr membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva sesiune 
[Rezultatul final] = (Rezultat etapa 1 + Rezultat etapa 2)/2 



 
 

Capitolul IV – Soluţionarea contestaţiilor 
 
 Art. 9. – În cazul în care candidatul este nemulţumit asupra modului de respectare a 
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea sesiunii de depunere poate depune contestaţie la 
registratura autorității în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului 
examinării. 
 Art. 10. – (1) Contestaţia se soluţionează, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului pentru depunerea contestațiilor.  
  (2) Comisia de soluţionare a contestaţiei este alcătuită din 3 membri, reprezentanţi 
ai autorităţii, numiţi cu respectarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 . 
 
 



          Anexa nr. 2    
la Hotarârea Consiliului județean Alba  

 nr. 115 din 26.07.2012   
 
REGULAMENT DE ORGANIZARE A SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTULUI DE 

MANAGEMENT PENTRU TEATRUL DE PAPUSI ”PRICHINDEL” ALBA IULIA 
 
 
 

Capitolul I – Dispoziţii generale 
 
 
 Art. 1. – Sesiunea de depunere a proiectului de management de către manager pentru 
Teatrul de papusi ”Prichindel” Alba Iulia, se organizează în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultura, aprobata, modificata si completata prin Legea 269/2009, cu modificările si completările 
ulterioare. 
 Art. 2. – (1) Prezentul regulament stabileste procedura de desfasurare a sesiunii de 
depunere a proiectului de management pentru Teatrul de papusi ”Prichindel” Alba Iulia, instituție a 
cărui manager, în urma evaluarii finale a fost notat cu nota 9,51. 
 (2) Sesiunea de depunere, susținere, analiză și notare a proiectului de management va 
respecta urmatorul calendar de desfasurare: 
 a) 1 august 2012 anunțul privind organizarea sesiunii de depunere a proiectului de 
management, afișarea condiţiilor de participare, a caietului de obiective, a bibliografiei, a 
prezentului Regulament, precum şi a datelor de desfăşurare a etapelor sesiunii; 
 b) 1 august – 23 august 2012 depunerea proiectului de management de către candidat; 
 c) 24 august  – 30 august 2012 perioada de analiza a proiectului de management; 
 d) 3 septembrie 2012 susţinerea proiectului de management în cadrul interviului.  
 

Capitolul II - Organizarea şi funcţionarea comisiei de examinare 
 
 Art. 3. – (1) Comisia de examinare, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din: 
 a)  un reprezentant al autorităţii; 
 b) 2 specialisti in domeniu. 
  (2) Membrii Comisiei se numesc prin hotărâre a Consiliului județean Alba. 
 
 Art. 4. – Comisia are următoarele atribuţii principale: 
 a) analizează proiectul de management depus de manager, acordând note pentru fiecare 
etapă a sesiunii, respectiv analiza proiectului de managemnt si sustinerea proiectului de 
management in cadrul unui interviu. 
 b) stabileşte rezultatul sesiunii pe baza rezultatelor celor două etape; 
 
 Art. 5. - (1) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale. 
  (2) Numele membrilor comisiei de examinare va fi adus la cunoştinţă publică numai 
după încheierea etapelor sesiunii, odată cu publicarea oficială a rezultatului sesiunii şi încetarea 
calităţii de membru al Comisiei. 
 
 Art. 6. - (1) Secretariatul Comisiei se asigură de către Biroul resurse umane si gestiunea 
functiilor publice din cadrul Consiliului judetean Alba. 



     (2) Secretariatul are următoarele atribuţii: 
‒ asigură organizarea sesiunii de depunere a proiectelor de management şi asistă la buna 

desfăşurare a etapelor acestuia; 
‒ verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidat; 
‒ elimină, pe bază de proces-verbal, dosarul dacă este incomplet sau dacă conţine documente 

neconforme cu cerinţele din anunţul public şi anunţă candidatul; 
‒ certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosar, pe baza 

documentelor originale;  
‒ întocmeşte pentru membrii comisiei de examinare declaraţiile de confidenţialitate; 
‒ transmite membrilor Comisiei proiectul de management al candidatului in situatia in care 

acesta este admis; 
‒ participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot;  
‒ consemnează, în documente redactate la finele fiecărei etape, nota candidatului; 
‒ aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, nota obţinută în prima etapă – analiza proiectului 

de management, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia; 
‒ calculează nota candidatului, şi redactează procesul-verbal al sesiunii, consemnând, după 

caz, recomandările Comisiei; 
‒ aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, rezultatul examinării, în termen de 24 de ore de la 

încheierea ultimei etape; 
‒ aduce la cunoştinţă publică rezultatul final al sesiunii şi alte informaţii de interes public; 

 
Capitolul III  - Analiza şi notarea proiectelor de management. 

Rezultatul sesiunii 
 
 Art. 7. – (1) Membrii Comisiei studiază, individual, proiectul managerial primit în format 
electronic şi/sau pe suport de hârtie de la secretariat.  
  (2) Analiza şi notarea proiectului de management se face în baza criteriilor generale 
din caietul de obiective, aprobat prin Hotărârea a Consiliului județean Alba nr. 101 din 04 iulie 
2012; 
  (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în 
cadrul cărora membrii acesteia: 
 a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile, în 
baza cărora se notează proiectul de management şi interviul; 
 b) dezbat, analizează şi notează proiectul de management – pentru prima etapă a sesiunii; 
 c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a sesiunii - susţinerea proiectului de 
management. 
  (4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate, de către 
secretariat, cu cel puţin o zi înainte de desfăşurarea acestora. 
 
 Art. 8. – (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de 
examinare de note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă. 
  (2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru, se calculează prin aplicarea 
formulei stabilite de Comisie, în cadrul şedinţelor prevăzute la art.7 alin. (3).  
  (3) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate 
candidatului de fiecare membru al comisiei la cele doua etape 
[Rezultat etapa 1] = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x  
x - nr membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva sesiune 
[Rezultat etapa 2] = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x  
x - nr membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva sesiune 



[Rezultatul final] = (Rezultat etapa 1 + Rezultat etapa 2)/2 
 
 

Capitolul IV – Soluţionarea contestaţiilor 
 
 Art. 9. – În cazul în care candidatul este nemulţumit asupra modului de respectare a 
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea sesiunii de depunere poate depune contestaţie la 
registratura autorității în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului 
examinării. 
 Art. 10. – (1) Contestaţia se soluţionează, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului pentru depunerea contestațiilor.  
  (2) Comisia de soluţionare a contestaţiei este alcătuită din 3 membri, reprezentanţi 
ai autorităţii, numiţi cu respectarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 . 
 
 



                Anexa nr. 3    
la Hotarârea Consiliului județean Alba  

 nr. 115 din 26.07.2012   
 
 
REGULAMENT DE ORGANIZARE A SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTULUI DE 

MANAGEMENT PENTRU BIBLIOTECA JUDETEANA ”LUCIAN BLAGA” ALBA 
 
 

Capitolul I – Dispoziţii generale 
 
 
 Art. 1. – Sesiunea de depunere a proiectului de management de către manager pentru 
Biblioteca Judeteana „Lucian Blaga” Alba, se organizează în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultura, aprobata, modificata si completata prin Legea 269/2009, cu modificările si completările 
ulterioare. 
 Art. 2. – (1) Prezentul regulament stabileste procedura de desfasurare a sesiunii de 
depunere a proiectului de management pentru Biblioteca judeteana ”Lucian Blaga” Alba, instituție 
a cărui manager, în urma evaluarii finale a fost notat cu nota 9,58. 
 (2) Sesiunea de depunere, susținere, analiză și notare a proiectului de management va 
respecta urmatorul calendar de desfasurare: 
 a) 1 august 2012 anunțul privind organizarea sesiunii de depunere a proiectului de 
management, afișarea condiţiilor de participare, a caietului de obiective, a bibliografiei, a 
prezentului Regulament, precum şi a datelor de desfăşurare a etapelor sesiunii; 
 b) 1 august – 23 august 2012 depunerea proiectului de management de către candidat; 
 c) 24 august  – 30 august 2012 perioada de analiza a proiectului de management; 
 d) 3 septembrie 2012 susţinerea proiectului de management în cadrul interviului.  
 

Capitolul II - Organizarea şi funcţionarea comisiei de examinare 
 
 Art. 3. – (1) Comisia de examinare, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din: 
 a)  un reprezentant al autorităţii; 
 b) 2 specialisti in domeniu. 
  (2) Membrii Comisiei se numesc prin hotărâre a Consiliului județean Alba. 
 
 Art. 4. – Comisia are următoarele atribuţii principale: 
 a) analizează proiectul de management depus de manager, acordând note pentru fiecare 
etapă a sesiunii, respectiv analiza proiectului de managemnt si sustinerea proiectului de 
management in cadrul unui interviu. 
 b) stabileşte rezultatul sesiunii pe baza rezultatelor celor două etape; 
 
 Art. 5. - (1) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale. 
  (2) Numele membrilor comisiei de examinare va fi adus la cunoştinţă publică numai 
după încheierea etapelor sesiunii, odată cu publicarea oficială a rezultatului sesiunii şi încetarea 
calităţii de membru al Comisiei. 
 
 Art. 6. - (1) Secretariatul Comisiei se asigură de către Biroul resurse umane si gestiunea 
functiilor publice din cadrul Consiliului judetean Alba. 



     (2) Secretariatul are următoarele atribuţii: 
‒ asigură organizarea sesiunii de depunere a proiectelor de management şi asistă la buna 

desfăşurare a etapelor acestuia; 
‒ verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidat; 
‒ elimină, pe bază de proces-verbal, dosarul dacă este incomplet sau dacă conţine documente 

neconforme cu cerinţele din anunţul public şi anunţă candidatul; 
‒ certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosar, pe baza 

documentelor originale;  
‒ întocmeşte pentru membrii comisiei de examinare declaraţiile de confidenţialitate; 
‒ transmite membrilor Comisiei proiectul de management al candidatului in situatia in care 

acesta este admis; 
‒ participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot;  
‒ consemnează, în documente redactate la finele fiecărei etape, nota candidatului; 
‒ aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, nota obţinută în prima etapă – analiza proiectului 

de management, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia; 
‒ calculează nota candidatului, şi redactează procesul-verbal al sesiunii, consemnând, după 

caz, recomandările Comisiei; 
‒ aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, rezultatul examinării, în termen de 24 de ore de la 

încheierea ultimei etape; 
‒ aduce la cunoştinţă publică rezultatul final al sesiunii şi alte informaţii de interes public; 

 
Capitolul III  - Analiza şi notarea proiectelor de management. 

Rezultatul sesiunii 
 
 Art. 7. – (1) Membrii Comisiei studiază, individual, proiectul managerial primit în format 
electronic şi/sau pe suport de hârtie de la secretariat.  
  (2) Analiza şi notarea proiectului de management se face în baza criteriilor generale 
din caietul de obiective, aprobat prin Hotărârea a Consiliului județean Alba nr. 101 din 04 iulie 
2012; 
  (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în 
cadrul cărora membrii acesteia: 
 a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile, în 
baza cărora se notează proiectul de management şi interviul; 
 b) dezbat, analizează şi notează proiectul de management – pentru prima etapă a sesiunii; 
 c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a sesiunii - susţinerea proiectului de 
management. 
  (4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate, de către 
secretariat, cu cel puţin o zi înainte de desfăşurarea acestora. 
 
 Art. 8. – (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de 
examinare de note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă. 
  (2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru, se calculează prin aplicarea 
formulei stabilite de Comisie, în cadrul şedinţelor prevăzute la art.7 alin. (3).  
  (3) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate 
candidatului de fiecare membru al comisiei la cele doua etape 
[Rezultat etapa 1] = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x  
x - nr membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva sesiune 
[Rezultat etapa 2] = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x  
x - nr membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva sesiune 



[Rezultatul final] = (Rezultat etapa 1 + Rezultat etapa 2)/2 
 
 

Capitolul IV – Soluţionarea contestaţiilor 
 
 Art. 9. – În cazul în care candidatul este nemulţumit asupra modului de respectare a 
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea sesiunii de depunere poate depune contestaţie la 
registratura autorității în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului 
examinării. 
 Art. 10. – (1) Contestaţia se soluţionează, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului pentru depunerea contestațiilor.  
  (2) Comisia de soluţionare a contestaţiei este alcătuită din 3 membri, reprezentanţi 
ai autorităţii, numiţi cu respectarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 . 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind constituirea Comisiilor de examinare 

a proiectelor de management pentru unele instituţii de cultură  
din subordinea Consiliului Judeţean Alba 

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

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea 
Comisiilor de examinare a proiectelor de management pentru unele  
instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei relaţii publice şi informatică, nr. 8900 
din 18.07.2012 la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiilor de 
examinare a proiectelor de management  pentru unele instituţii de cultură 
din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 
 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 - Comisia educaţie, cultură, 
tineret,  ONG-uri şi sport; 
 
Având în vedere prevederile: 

• Art. 16 din Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi 
colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului României nr. 1301/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de 
proiecte de management, Regulamentului cadru de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului, modelului cadru al caietului de 
obiective, modelului cadru al raportului de activitate, precum şi modelului 
cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile 
publice de cultură  

• Art. 91 lit. “f“ 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    

 

H O T Ă R Â R E 

 
Art. 1.  Se constituie Comisia de examinare a proiectului de management pentru 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, instituţie publică de cultură din subordinea 
Consiliului Judeţean Alba, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se constituie Comisia de examinare a proiectului de management pentru 
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului 
Judeţean Alba, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

Art. 3. Se constituie Comisia de examinare a proiectului de management pentru 
Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, instituţie publică de cultură din subordinea 
Consiliului Judeţean Alba, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Cu privire la executarea procedurilor prezentei hotărâri se mandatează 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcţia Relaţii publice şi Informatică.  

 
 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei Relaţii publice şi Informatică din cadrul Consiliului judeţean Alba; 
- Biroului Resurse umane si Gestiunea functíilor publice din cadrul Consiliului 

judeţean Alba. 
 

 
 
 
 

             PREŞEDINTE, 
        ION DUMITREL 

                              Contrasemnează, 
                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

    MARIANA HURBEAN  
 
 
 
 
Alba Iulia, 26 iulie 2012 
Nr. 116 



                                   Anexa 1 
          la Hotărârea nr. 116/26.07.2012 

 
 
 
 
 

Comisia de examinare 

 a proiectului de management  

pentru  Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” Alba 

 
 
 
 
 

1. BODEA Ioan, director executiv Consiliul judeţean Alba 

2. DRÎMBĂREAN Matei, director executiv Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi 

Patrimoniu Naţional Alba 

3. BUZAŞI Ioan, prof. univ. dr., Universitatea “1Decembrie 1918” Alba Iulia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   Anexa 2 
          la Hotărârea nr. 116/26.07.2012 

 
 
 
 
 
 
 

Comisia de examinare 

 a proiectului de management 

 pentru  Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

 

 

 
1. BODEA Ioan, director executiv Consiliul judeţean Alba 

2. DRÎMBĂREAN Matei, director executiv Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi 

Patrimoniu Cultural Naţional Alba 

3. LUCA Sabin Adrian, prof. univ.dr., director general Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                   Anexa3 
          la Hotărârea nr. 116/26.07.2012 

 
 
 
 
 
 
 

Comisia de examinare 

 a proiectului de management  

pentru  Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 

 
 
 
 
 

1. BODEA Ioan, director executiv Consiliul judeţean Alba 

2. DRÎMBĂREAN Matei, director executiv Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi 

Patrimoniu Cultural Naţional Alba 

3. MOISE Ilie, prof. univ. dr., Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor interne 
si bugetelor instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 

trimestrul II al anului 2012 
 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară din data de 26 iulie 2012; 
Luând in dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale 
bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor interne si bugetelor instituţiilor publice si 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru trimestrul II al anului 2012 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului 
Alba, bugetului creditelor interne si bugetelor instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, pentru trimestrul II al anului 2012, iniţiat de d-nul preşedinte Ion Dumitrel; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 8627/12.07.2012 cu privire la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 124 din data de 12 iulie 2012; 
Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economica, bugete, strategii”. 
Având in vedere prevederile : 

-    Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
-  art.49, alin. (12) si (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
-  art.91-(3), litera “a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
In temeiul prevederilor art.97 si 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 RÂ R E 
 

Art. 1  Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru trimestrul II al 
anului 2012- conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2  Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pentru trimestrul II al anului 
2012 -  conform anexei nr. 2 - parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art. 3 Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii 
si subvenţii din bugetul local pentru trimestrul II al anului 2012 - conform anexei nr. 3 - parte integranta a 
prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ; 

- Direcţiei Dezvoltare si Bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
     
     Preşedinte, 

     Ion Dumitrel                 Contrasemnează 
         Secretarul Judeţului, 

                                                       Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 26.07.2012 
Nr. 117 



JUDETUL ALBA Anexa 1
la hot. nr. 117
din 26.07.2012

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDETULUI ALBA  
PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2012

lei

DENUMIRE Cod
indicator

 Prevederi 
anuale

Prevederi 
trimestriale 

cumulate

Executie la 
30.06.2012

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 000102 156.508.290 81.778.940 76.730.615
I.  VENITURI CURENTE 0002 107.636.290 55.729.940 52.682.046
A.  VENITURI FISCALE 0003 117.967.000 61.171.650 52.574.393
A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0006 36.029.000 23.638.150 19.917.192

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 36.029.000 23.638.150 19.917.192
A2.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 0010 81.938.000 37.533.500 32.657.201
Sume defalcate din TVA 1102 80.188.000 36.506.000 31.793.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 
desfasurarea de activitati

1602 1.750.000 1.027.500 864.201

B.   VENITURI NEFISCALE (0013+0014) 0012 -10.330.710 -5.441.710 107.653
B1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 389.000 325.000 341.948
Venituri din proprietate 3002 389.000 325.000 341.948
B2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 -10.719.710 -5.766.710 -234.295
Venituri din prestari servicii si alte activitati 3302 1.250.000 725.000 611.840
Amenzi, penalitati si confiscari 3502 85.000 41.000 11.755
Diverse venituri 3602 81.000 56.000 52.712
Donatii si sponsorizari 370201 90.290 90.290 89.398
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de 
dezvoltare a bug local(cu semnul minus)

370203 -12.226.000 -6.679.000 -1.000.000

IV.  SUBVENTII 0017 48.872.000 26.049.000 24.048.569
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE

0018 48.872.000 26.049.000 24.048.569

Subventii de la bugetul de stat 4202 48.872.000 26.049.000 24.048.569
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 5002 156.508.290 81.778.940 70.355.601
Autoritati publice si actiuni externe 5102 10.130.820 5.772.000 4.524.283
CHELTUIELI CURENTE 5102,01 10.130.820 5.772.000 4.524.700
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10. 4.840.000 2.465.000 2.312.550
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5102.20. 5.254.820 3.271.000 2.187.108
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102,55 36.000 36.000 25.042
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT

5102.84 0 0 -417

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 5102.8501 -417
Autoritati executive si legislative 510201 10.130.820 5.772.000 4.524.283
Autoritati executive 51020103 10.130.820 5.772.000 4.524.283
Alte servicii publice generale 5402 1.624.000 1.072.000 746.093
CHELTUIELI CURENTE 5402,01 1.624.000 1.072.000 746.093
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10. 440.000 310.000 305.380
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5402.20. 464.000 402.000 123.713
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

5402,51 720.000 360.000 317.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 540210 720.000 360.000 317.000
Alte servicii publice generale 540250 904.000 712.000 429.093
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 5502 5.800.000 2.925.000 1.914.467
CHELTUIELI CURENTE 5502,01 5.800.000 2.925.000 1.914.467
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5502.20. 100.000 100.000 59.326
TITLUL III DOBANZI 5502.30. 5.700.000 2.825.000 1.855.141
Aparare 6002 270.000 179.000 139.295
CHELTUIELI CURENTE 6002,01 270.000 179.000 139.295
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6002.20. 270.000 179.000 139.295
Aparare nationala 600202 270.000 179.000 139.295
Ordine publica si siguranta nationala 6102 30.000 21.500 14.002
CHELTUIELI CURENTE 6102,01 30.000 21.500 14.002
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6102.20. 30.000 21.500 14.002



Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila 
nonmilitara)

610205 30.000 21.500 14.002

INVATAMANT 6502 14.226.290 8.217.460 6.944.857
CHELTUIELI CURENTE 6502,01 14.226.610 8.217.780 6.946.125
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10. 5.635.320 3.953.390 3.157.147
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6502.20. 1.187.290 542.390 397.367
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6502.55 40.000 40.000 40.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6502.57 7.364.000 3.682.000 3.351.611
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT

6502,84 -320 -320 -1.268

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 6502,8501 -320 -320 -1.268
Invatamant prescolar si primar 650203 7.364.000 3.682.000 3.351.611
Invatamant primar 65020302 7.364.000 3.682.000 3.351.611
Invatamant  nedefinibil prin nivel 650207 6.822.290 4.495.460 3.553.246
Invatamant special 65020704 6.822.290 4.495.460 3.553.246
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 650250 40.000 40.000 40.000
SANATATE 6602 1.000.000 1.000.000 999.998
CHELTUIELI CURENTE 6602.01 1.000.000 1.000.000 999.998
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

6602.51 1.000.000 1.000.000 999.998

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 1.000.000 1.000.000 999.998
Spitale generale 66020601 1.000.000 1.000.000 999.998
Cultura, recreere si religie 6702 19.652.000 11.101.800 10.430.582
CHELTUIELI CURENTE 6702,01 19.652.000 11.101.800 10.430.582
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6702.10. 721.000 391.100 344.050
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6702.20. 1.995.000 1.371.700 1.132.707
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702,51 4.334.000 2.408.000 2.196.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 2.000.000 1.130.000 968.300
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702,59 10.602.000 5.801.000 5.789.525
Servicii culturale 670203 3.965.000 2.474.800 2.332.065
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67020302 1.243.000 872.800 832.065
Muzee 67020303 1.760.000 1.120.000 1.070.000
Institutii publice de spectacole si concerte 67020304 962.000 482.000 430.000
Servicii recreative si sportive 670205 2.000.000 1.130.000 968.300
Sport 67020501 2.000.000 1.130.000 968.300
Servicii religioase 670206 10.602.000 5.801.000 5.789.525
Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei 670250 3.085.000 1.696.000 1.340.692
Asigurari si asistenta sociala 6802 74.906.000 39.235.000 35.388.748
CHELTUIELI CURENTE 6802,01 74.917.000 39.246.000 35.399.420
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10. 13.214.000 6.859.000 6.186.031
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6802.20. 13.615.000 6.787.000 5.602.503
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6802,57 48.088.000 25.600.000 23.610.886
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802,84 -11.000 -11.000 -10.672

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 6802,8501 -11.000 -11.000 -10.672
Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 74.906.000 39.235.000 35.388.748
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 25.180 25.180 0
CHELTUIELI CURENTE 7002.01 25.180 25.180 0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7002.55 25.180 25.180 0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 700205 25.180 25.180 0
Alimentare cu apa 70020501 25.180 25.180 0
Protectia mediului 7402 180.000 80.000 20.270
CHELTUIELI CURENTE 7402,01 180.000 80.000 20.270
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7402.20. 180.000 80.000 20.270
Salubritate si gestiunea deseurilor 740205 180.000 80.000 20.270
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74020502 180.000 80.000 20.270
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 8302 680.000 355.000 326.100
CHELTUIELI CURENTE 8302,01 680.000 355.000 326.100
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

8302,51 680.000 355.000 326.100

Agricultura 830203 680.000 355.000 326.100
Camere agricole 83020307 680.000 355.000 326.100
Transporturi 8402 26.736.000 11.187.000 8.526.799
CHELTUIELI CURENTE 8402,01 23.916.000 9.777.000 7.116.799
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8402.20. 23.916.000 9.777.000 7.116.799
OPERATIUNI FINANCIARE 8402,79 2.820.000 1.410.000 1.410.000



7402.70 20.000 20.000 0

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 8402,81 2.820.000 1.410.000 1.410.000
Transport rutier 840203 25.076.000 10.345.000 7.109.335
Drumuri si poduri 84020301 25.076.000 10.345.000 7.109.335
Alte cheltuieli en domeniul transporturilor 840250 1.660.000 842.000 7.464
Alte actiuni economice 8702 1.248.000 608.000 380.107
CHELTUIELI CURENTE 8702,01 1.248.000 608.000 380.107
TITLUL II BUNURI SI SERVICIITE 8702.20. 1.248.000 608.000 380.107
Turism 870204 1.228.000 588.000 360.107
Alte actiuni economice 870250 20.000 20.000 20.000
EXCEDENT 9802 0 0 6.375.014

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 000102 22.616.000 13.485.000 13.362.166
VENITURI CURENTE 0002 12.226.000 6.679.000 1.000.312
VENITURI NEFISCALE 0012 12.226.000 6.679.000 1.000.312
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 12.226.000 6.679.000 1.000.312
Transferuri voluntare,altele decat subventiile 3702 12.226.000 6.679.000 1.000.000
Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 12.226.000 6.679.000 1.000.000
Venituri din valorificarea unor bunuri 3902 312
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) 

400214 9.400.000

IV.  SUBVENTII 0017 2.310.000 1.762.000 1.606.500
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE

0018 2.310.000 1.762.000 1.606.500

Subventii de la bugetul de stat 4202 2.310.000 1.762.000 1.606.500
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 
prefinantari

4502 8.080.000 5.044.000 1.355.354

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 5002 47.780.940 31.560.910 9.049.659
Autoritati publice si actiuni externe 5102 4.587.000 2.600.000 1.100.855
CHELTUIELI CURENTE 5102.01 700.000 700.000 432.938
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 5102.56 700.000 700.000 432.938
CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 3.887.000 1.900.000 667.917
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 3.887.000 1.900.000 667.917
Autoritati executive si legislative 510201 4.587.000 2.600.000 1.100.855
Autoritati executive 51020103 4.587.000 2.600.000 1.100.855
Alte servicii publice generale 5402 31.620 31.620 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 31.620 31.620 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 31.620 31.620 0
Alte servicii publice generale 540250 31.620 31.620 0
Ordine publica si siguranta nationala 6102 70.000 70.000 70.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 6102.70 70.000 70.000 70.000
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6102.71 70.000 70.000 70.000
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila 610205 70.000 70.000 70.000
Sanatate 6602 6.590.000 6.590.000 4.417.422
CHELTUIELI CURENTE 6602.01 6.590.000 6.590.000 4.417.422
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 6602.51 6.590.000 6.590.000 4.417.422
Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 6.590.000 6.590.000 4.417.422
Spitale generale 66020601 6.590.000 6.590.000 4.417.422
Cultura, recreere si religie 6702 450.000 450.000 0
CHELTUIELI CURENTE 6702.01 400.000 400.000 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51 400.000 400.000 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 50.000 50.000 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6702.71 50.000 50.000 0
Servicii culturale 670203 50.000 50.000 0
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67020302 50.000 50.000 0
Institutii publice de spectacole si concerte 67020304 400.000 400.000 0
Asigurari si asistenta sociala 6802 12.083.320 9.105.320 1.889.128
CHELTUIELI CURENTE 6802.01 8.095.320 5.900.320 1.605.143
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6802.55 200.000 200.000 0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 6802.56 7.895.320 5.700.320 1.605.143
CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 3.988.000 3.205.000 283.985
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 3.988.000 3.205.000 283.985
Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 2.688.000 1.905.000 283.985
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 680250 9.395.320 7.200.320 1.605.143
Protectia mediului 7402 4.920.000 3.531.000 0
CHELTUIELI CURENTE 7402.01 4.900.000 3.511.000 0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN
CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.56 4.900.000 3.511.000 0



DEFICIT 9902 25.164.940 18.075.910 -4.312.507

          Ion Dumitrel
Mariana  Hurbean

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 20.000 20.000 0
Salubritate si gestiunea deseurilor 740205 4.920.000 3.531.000 0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74020502 4.920.000 3.531.000 0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca 8002 9.711.000 4.614.000 70.000
CHELTUIELI CURENTE 8002.01 9.711.000 4.614.000 70.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 9.711.000 4.614.000 70.000
Actiuni generale economice si comerciale 800201 9.711.000 4.614.000 70.000
Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80020110 9.711.000 4.614.000 70.000
Transporturi 8402 9.278.000 4.508.970 1.492.452
CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 9.278.000 4.508.970 1.492.452
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 9.278.000 4.508.970 1.492.452
Transport rutier 840203 9.128.000 4.408.970 1.471.922
Drumuri si poduri 84020301 9.128.000 4.408.970 1.471.922
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 840250 150.000 100.000 20.530
Alte actiuni economice 8702 60.000 60.000 9.802
CHELTUIELI DE CAPITAL 8702.70 60.000 60.000 9.802
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8702.71 60.000 60.000 9.802
Turism 870204 60.000 60.000 9.802
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 -25.164.940 -18.075.910 4.312.507
EXCEDENT 9802 -25.164.940 -18.075.910 4.312.507

            Preşedinte Contrasemnează
Secretarul judeţului,



JUDEŢUL ALBA Anexa nr. 2
la hot. nr. 117
din 26.07.2012

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PENTRU TRIMESTRUL II  
AL ANULUI 2012

lei

DENUMIRE Cod 
indicator

Prevederi    
anuale

Prevederi 
trimestriale 

cumulate

Executie la 
30.06.2012

CHELTUIELI TOTAL : 5007 18.456.000 6.650.000 342.219
 Locuinte, servicii si dezvoltare publica: 7007 6.888.000 2.000.000 0
 Cheltuieli de capital 7007.70. 6.888.000 2.000.000 0
 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

700705 6.888.000 2.000.000 0
 Alimentare cu apa 7007,05 6.888.000 2.000.000 0
Protectia mediului 7407 5.000.000 2.000.000 0
CHELTUIELI CURENTE 7407,01 5.000.000 2.000.000 0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FEN 7407,56 5.000.000 2.000.000
Salubritate si gestiunea deseurilor 740705 5.000.000 500.000 0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74070502 5.000.000 500.000 0
Transporturi 8407 6.568.000 2.650.000 342.219
Cheltuieli de capital 8407.70. 6.568.000 2.650.000 342.219
Drumuri si poduri 8407,03 6.568.000 2.650.000 342.219

  Preşedinte Contrasemnează
Ion Dumitrel Secretarul judeţului,

Mariana  Hurbean



JUDETUL ALBA Anexa nr. 3
la hot. nr. 117 
din 26.07.2012

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI 
SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2012 

lei

DENUMIRE Cod 
indicator

Prevederi 
anuale

Prevederi 
trimestriale 

cumulate

Executie la 
30.06.2012

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 000110 72.246.500 46.900.880 37.320.629
I.  VENITURI CURENTE 0010 65.512.500 42.777.880 33.481.531
C.VENITURI NEFISCALE 0012 65.512.500 42.777.880 33.481.531
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 50.000 35.000 31.619
Venituri din proprietate 3010 50.000 35.000 31.619
Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 50.000 35.000 31.619
Alte venituri din proprietate 301050 0
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 65.462.500 42.742.880 33.449.912
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3310 65.455.000 42.716.880 33.422.132
Venituri din prestari de servicii 331008 214.000 104.500 113.938
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de 
sanatate

331021 51.431.000 34.343.610 27.189.792

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica 
alocate de la bug de stat

331030 6.725.000 3.606.000 2.746.510

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica 
alocate din ven proprii ale Min.Sanatatii

331031 667.000 30.000 562.000

Venituri din contractele incheiate cu institutele de medicina din 
sume alocate de la bugetul de stat

331032 1.065.000 533.000 462.199

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 5.353.000 4.099.770 2.347.693
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3710 7.500 26.000 27.780
Donatii si sponsorizari 371001 26.000 26.000 27.780
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de 
dezvoltare a bugetului local

371003 -18.500 0 0

IV.  SUBVENTII 17 6.734.000 4.123.000 3.839.098
 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI 
PUBLICE

18 6.734.000 4.123.000 3.839.098

Subventii de la alte administratii 4310 6.734.000 4.123.000 3.839.098
Subventii pentru institutii publice 431009 5.054.000 2.768.000 2.513.000
Subventii din bug local ptr finantarea cheltuielilor curente din 
domeniul sanatatii

431010 1.000.000 1.000.000 999.998

Subventii din bug local ptr finantarea camerelor agricole 431015 680.000 355.000 326.100
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 4910 72.400.240 47.054.620 36.736.870
Alte servicii publice generale 5410 846.000 429.000 346.430
CHELTUIELI CURENTE 541001 846.000 429.000 346.430
Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 533.000 268.000 232.799
Titlul II Bunuri si servicii 5410.20 313.000 161.000 113.631
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 541010 846.000 429.000 346.430
Sanatate 6610 62.300.020 40.563.630 32.279.540
CHELTUIELI CURENTE   6610.01 62.312.410 40.576.020 32.291.930
Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 39.155.630 22.663.460 20.528.856
Titlul II Bunuri si servicii   6610.20 23.156.780 17.912.560 11.763.074
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT

  6610.84 -12.390 -12.390 -12.390

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 66108501 -12.390 -12.390 -12.390
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 62.300.020 40.563.630 32.279.540
Spitale generale 66100601 62.300.020 40.563.630 32.279.540
Cultura, recreere si religie 6710 5.730.320 3.504.590 2.668.259
CHELTUIELI CURENTE   6710.01 5.735.550 3.509.820 2.671.865
Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 3.141.000 1.841.020 1.458.893
Titlul II bunuri si servicii   6710.20 2.594.550 1.668.800 1.212.972
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT

  6710.84 -5.230 -5.230 -3.606

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 67108501 -5.230 -5.230 -3.606
Servicii culturale 671003 4.053.820 2.638.590 1.922.634
  Muzee 67100303 2.994.820 2.116.590 1.458.399



  Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 1.059.000 522.000 464.235
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 671050 1.676.500 866.000 745.625
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 8310 906.900 472.400 423.977
CHELTUIELI CURENTE   8310.01 906.900 472.400 425.866
Titlul I Cheltuieli de personal   8310.10 803.000 406.000 387.346
Titlul II Bunuri si servicii   8310.20 103.900 66.400 38.520
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT

8310.84 -1.889

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 8310.8501 -1.889
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 831003 906.900 472.400 423.977
Camere agricole 83100307 906.900 472.400 423.977
Alte actiuni economice 8710 2.617.000 2.085.000 1.018.664
CHELTUIELI CURENTE   8710.01 2.617.000 2.085.000 1.018.664
Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 344.000 175.000 145.756
Titlul II Bunuri si servicii   8710.20 2.273.000 1.910.000 872.908
Alte actiuni economice 871050 2.617.000 2.085.000 1.018.664
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 -153.740 -153.740 583.759
DEFICIT 9910 153.740 153.740 -583.759
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 000110 7.730.500 7.352.000 4.438.861
Venituri nefiscale 0012 18.500 0 0
 Vanzari de bunuri si servicii 0014 18.500 0 0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3710 18.500 0 0
Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 18.500 0 0
 Venituri din capital 0015 722.000 362.000 21.439
Venituri din valorificarea unor bunuri 3910 722.000 362.000 21.439
Alte vebituri din valorificarea unor bunuri 391050 722.000 362.000 21.439
 Subventii : 0017 6.990.000 6.990.000 4.417.422
 Subventii de la alte administratii 4310 6.990.000 6.990.000 4.417.422
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de

capital din domeniul sanatatii
431014 6.000.000 6.000.000 3.828.041

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea
investitiilor in sanatate

431016 590.000 590.000 589.381

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea
aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate

43101601 206.000 206.000 206.000

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea
reparatiilor capitale in sanatate

43101602 384.000 384.000 383.381

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de
dezvoltare

431019 400.000 400.000 0

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 4910 8.062.900 7.684.400 3.655.977
Sanatate 6610 7.312.000 6.952.000 3.647.714
CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 7.312.000 6.952.000 3.647.714
Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 7.312.000 6.952.000 3.647.714
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 7.312.000 6.952.000 3.647.714
Spitale generale 66100601 7.312.000 6.952.000 3.647.714
Cultura, recreere si religie 6710 749.500 731.000 7.645
CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 749.500 731.000 7.645
Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 749.500 731.000 7.645
  Muzee 67100303 326.500 326.500 7.645
  Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 400.000 400.000 0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 671050 23.000 4.500 0
Alte actiuni economice 8710 1.400 1.400 618
CHELTUIELI DE CAPITAL 8710.70 1.400 1.400 618
Titlul XII Active nefinanciare 8710.71 1.400 1.400 618
Alte actiuni economice 871050 1.400 1.400 618
EXCEDENT 9810 -332.400 -332.400 782.884
DEFICIT 9910 332.400 332.400 -782.884
                  Preşedinte     Contrasemnează
                Ion Dumitrel        Secretarul Judeţului

         Mariana Hurbean



 
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.20/26.01.2012 privind repartizarea pe unităţi 
administrativ - teritoriale din judeţul Alba a sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locala 
si pentru susţinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinanţare locala si a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene si comunale, pe anul 2012 
 
 
 
 
        Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinara in data de 26 iulie 2012. 
        Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Alba nr.20/26.01.2012 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Alba a 
sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locala si pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructura care necesita cofinanţare locala si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru 
drumuri judeţene si comunale, pe anul 2012; 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.20/26.01.2012 
privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Alba a sumelor pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locala si pentru susţinerea proiectelor de infrastructura care necesita 
cofinanţare locala si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene si 
comunale, pe anul 2012, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean, d-nul Ion Dumitrel;  

- raportul de specialitate nr. 8651/12.07.2012 al Direcţiei Dezvoltare si Bugete, la proiectul de 
hotărâre  înregistrat sub nr. 127 din 12.07.2012. 

Văzând; 
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 “Economică, Bugete, Strategii”, cu   
amendamentul prezentat în şedinţa publică. 

        Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 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. 
În temeiul art. 97 si art.115-(1) lit.”c”din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

cu modificările si completările ulterioare,  adoptă prezenta: 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 
 

 
Art.I Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.20/26.01.2012 

privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Alba a sumelor pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locala si pentru susţinerea proiectelor de infrastructura care necesita 
cofinanţare locala si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene si 
comunale, pe anul 2012, urmând a avea următorul cuprins: 

”Art.1. Se aprobă repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată în valoare de  9.559 
mii lei pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectele de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală, pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Alba, pe anul 2012,  
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 Judeţul 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, 26.07.2012 
Nr.118 



ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA Anexa 1
CONSILIUL JUDEŢEAN la hot. nr.118

din 26.07.2012

REPARTIZAREA

sumei defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru susţinerea programelor de dezvoltare locala si 
pentru susţinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinanţare locala, pe unitati 

administrativ - teritoriale din judeţul Alba, pe anul 2012  

mii lei

Nr.crt. Unitatea administrativ -teritoriala Sume aprobate

0 1 2
TOTAL, din care: 9.559

1 Alba Iulia 0
2 Aiud 330
3 Blaj 980
4 Sebes 50
5 Abrud 89
6 Baia de Aries 170
7 Cimpeni 265
8 Cugir 315
9 Ocna Mures 270
10 Teius 106
11 Zlatna 250
12 Albac 100
13 Almasu Mare 65
14 Arieseni 60
15 Avram Iancu 160
16 Berghin 140
17 Bistra 120
18 Blandiana 70
19 Bucerdea Granoasa 110
20 Bucium 86
21 Cenade 70
22 Cergau 90
23 Ceru Bacainti 50
24 Cetatea de Balta 90
25 Ciugud 144
26 Ciuruleasa 234
27 Cilnic 90
28 Cricau 70
29 Craciunelu de Jos 100
30 Cut 30
31 Daia Romana 100
32 Dostat 65
33 Farau 90
34 Galda de Jos 100
35 Girbova 100
36 Girda de Sus 80
37 Hopirta 90
38 Horea 130
39 Ighiu 210
40 Intregalde 60
41 Jidvei 210



42 Livezile 100
43 Lopadea Noua 90
44 Lunca Muresului 45
45 Lupsa 96
46 Metes 100
47 Mihalt 130
48 Miraslau 150
49 Mogos 80
50 Noslac 110
51 Ocolis 70
52 Ohaba 45
53 Pianu 110
54 Poiana Vadului 60
55 Ponor 45
56 Posaga 80
57 Radesti 120
58 Rimetea 50
59 Rimet 70
60 Rosia Montana 0
61 Rosia de Secas 160
62 Salciua 100
63 Salistea 100
64 Sasciori 250
65 Scarisoara 90
66 Sincel 90
67 Sintimbru 100
68 Sohodol 90
69 Stremt 150
70 Sibot 100
71 Sona 100
72 Spring 100
73 Sugag 100
74 Unirea 130
75 Vadu Motilor 80
76 Valea Lunga 129
77 Vidra 90
78 Vintu de Jos 110
79 Consiliul Judetean Alba 0

Președinte Contrasemnează
Ion Dumitrel Secretarul județului

Mariana Hurbean



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea suplimentării cotizaţiei Judeţului Alba  

la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pe anul 2012 
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 26.07.2012; 
 Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării cotizaţiei 
Judeţului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pe anul 2012; 

• Raportul de specialitate nr. 8626/12.07.2012 al Direcţiei Relaţii Publice şi Informatică, la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia 
„Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pe anul 2012; 

Văzând: 
• Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.45/2011 privind participarea Judeţului Alba, prin 

Consiliul judeţean Alba, la constituirea Asociaţiei „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”; 
• Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Clubului Sportiv de Volei Alba-Blaj, nr. 

3/10.07.2012, privind aprobarea suplimentării cotizației/membru asociat, pe anul 2012; 
Având în vedere prevederile: 

• Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• art. 104-(6), lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia dezvoltare economica, bugete, 
strategii. 
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 

 
H O T Ă R Â R E: 

 
Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul propriu al Judeţului Alba a sumei de 200.000 lei, reprezentând 

suplimentarea cotizaţiei la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pe anul 2012. 
Art. 2. Direcţia Relaţii Publice şi Informatică şi Direcţia Dezvoltare şi Bugete, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului - Judeţul Alba; 
- Asociaţiei „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”; 
- Direcţiei relaţii publice şi informatică şi Direcţiei dezvoltare şi bugete. 

 
 
PREŞEDINTE,  

    ION DUMITREL 
                                                                                         
 
                 Contrasemnează, 

SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                
     Mariana HURBEAN 

 
 
 
 
 
Alba Iulia, 26.07.2012 
Nr. 119 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unei subvenţii 

 Clubului Sportiv „Universitatea” Alba Iulia  
în vederea susţinerii activităţii competiţionale  

 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 26.07.2012; 
 Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenţii 
Clubului Sportiv „Universitatea” Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii 
competiţionale; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Publice şi Informatică, nr. 8719 din 
13.07.2012 la proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenţii Clubului Sportiv 
„Universitatea” Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale; 

Având în vedere prevederile: 
• art.91-(5), lit.”a”, pct.6, şi (6), lit. „a” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• art. 3-(1), art. 29 şi art. 71-(2), lit. „a” din Legea educaţiei-fizice şi sportului 

nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii privind 
finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia dezvoltare economica, bugete, 
strategii. 

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 

 
H O T Ă R Â R E: 

 
Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei, reprezentând subvenţie pentru Clubul Sportiv 

„Universitatea” Alba Iulia, în vederea susţinerea activităţii competiţionale. 
Art. 2. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia relaţii publice şi 

informatică şi Direcţia 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; 
- Clubului Sportiv „Universitatea” Alba Iulia; 
- Direcţiei relaţii publice şi informatică şi Direcţiei dezvoltare şi bugete. 

 
PREŞEDINTE,  

    ION DUMITREL 
                                                                                         
 
                 Contrasemnează, 

SECRETARUL JUDEŢULUI,                                             
     Mariana HURBEAN 

 
 
 
 
Alba Iulia, 26.07.2012 
Nr. 120 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de asociere al județului Alba, prin  

Consiliul județean Alba, cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba pentru  
realizarea activităţilor din campionatul Ligii a IV-a,  
a celui judeţean şi a competiţiilor de copii şi juniori 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară la data de 26.07.2012; 
Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la 
Acordul de asociere al județului Alba, prin Consiliul județean Alba, cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal 
Alba pentru realizarea activităţilor din campionatul Ligii a IV-a, a celui judeţean şi a competiţiilor de 
copii şi juniori; 

- raportul de specialitate nr. 8751 din 13.07.2012 al Direcţiei relaţii publice şi informatică 
privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de asociere al județului Alba, prin Consiliul 
județean Alba, cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba pentru realizarea activităţilor din campionatul 
Ligii a IV-a, a celui judeţean şi a competiţiilor de copii şi juniori; 
Având în vedere prevederile: 

- art. nr. 91 – (5), lit. „a”, pct.6 şi aliniatul (6), lit. „a” din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. nr. 3 – (1) şi art. 34 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia dezvoltare economica, 
bugete, strategii; 

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 Actul adiţional nr.1 la Acordul de asociere al județului Alba, prin Consiliul 
județean Alba, cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba pentru acordarea de sprijin financiar activităţilor 
din campionatul Ligii a IV-a, a celui judeţean şi a competiţiilor de copii şi juniori, potrivit anexei, parte 
integranta a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia Relaţii Publice şi 
Informatică şi Direcţia 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; 
- Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba; 
- Direcţiei relaţii publice şi informatică şi Direcţiei dezvoltare şi bugete . 

 
PREŞEDINTE,  

    ION DUMITREL 
                                                                                         
                   Contrasemnează, 

                    SECRETARUL JUDEŢULUI,                                   
         Mariana HURBEAN 

Alba Iulia, 26.07.2012 
Nr. 121 



          ANEXĂ la Hotărârea  
         nr. 121/26.07.2012 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 
LA  ACORDUL  DE ASOCIERE  

 - anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 4/26.01.2012 - 
 

Încheiat între: 
Asociaţia judeţeană de Fotbal Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. l Decembrie l918, nr. 3, tel.: 0258/812755, cod 
510157, reprezentată prin Preşedinte - domnul Sorin CORPODEAN  
şi 
Consiliul judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Ion I. C. Brătianu, nr. l, tel. 0258-813380, cod financiar 
4562583, reprezentat prin Preşedinte- domnul Ion DUMITREL şi Director Executiv al Direcţiei Dezvoltare şi 
Bugete - domnul Marian-Florin AITAI. 
 

I. Părţile, de comun acord, convin asupra modificării şi completării Acordului de Asociere, după cum 
urmează: 

 
Articolul 3.  SCOPUL 
 Se completează astfel: Acordul de asociere se încheie în scopul susţinerii Asociaţiei judeţene de Fotbal Alba, 
de către Consiliul judeţean Alba, pentru realizarea activităţilor din Campionatul Ligii a IV-a, a celui judeţean şi a 
competiţiilor  de copii şi juniori,  retur şi tur,  având ca obiectiv principal dezvoltarea şi promovarea fotbalului în 
judeţul Alba, prin angrenarea unui număr cât mai mare de tineri care să participe, în mod organizat, la activităţi în 
domeniu, atât la nivel judeţean, cât şi naţional. 

 
Articolul  6.  RESURSE FINANCIARE  

Sprijinul financiar alocat de către Consiliul judeţean Alba, Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, se suplimentează cu 
suma de 200.000 lei. 

Sumele alocate pot fi utilizate pentru: 
• Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor din perioada turului - sezonul 2012-2013; 
• Desfăşurarea activităţilor comisiilor de lucru şi biroului executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba; 
• Organizarea Campionatului Munţilor Apuseni – fotbal amatori pe teren redus, pentru zona rurală; 
• Susţinerea selecţionatei judeţene de juniori; 
• Acordarea de premii echipelor clasate pe primele locuri şi jucătorilor remarcaţi  (golgeter, trofeul fairplay etc.) 
 

 
II. Celelalte clauze ale Acordului de asociere rămân în continuare neschimbate. 

Consiliul judeţean Alba            Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba 
            Preşedinte,            Preşedinte, 
      Ion DUMITREL              Sorin CORPODEAN 
 
 
 
       Director executiv, 
  Marian-Florin AITAI 
 
 
 
          Vizat CFP, 
 
 
      Consilier juridic
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN         
                       
 

HOTĂRÂRE  
  privind majorarea capitalului social al Societăţii comerciale    

„Parcul Industrial Cugir” SA 
 
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 26 iulie 2012; 
Luând în dezbatere: 
      - Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al 
Societăţii comerciale “Parcul Industrial Cugir” SA;  
 -  Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 8632 din 12.07.2012 
privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale “Parcul Industrial Cugir” SA; 
 - Adresa Societăţii comerciale “Parcul Industrial Cugir” SA nr.147 din 09.07.2012, 
înregistrată la registratura Consiliului judeţean Alba sub nr. 8470 din 10.07.2012;  
Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia dezvoltare economică, 
bugete, strategii;  
Având în vedere prevederile:  
 - art.113 litera (f) şi art.210 aliniat(1) din Legea 31/1990, privind societăţile 
comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 8, pct II, litera f) din Actul constitutiv al Societăţii comerciale “Parcul Industrial 
Cugir” SA; 
 În temeiul art. 91 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al Societăţii comerciale “Parcul 
Industrial Cugir” SA  cu suma de 200.000 lei. 

Art.2. Se împuterniceşte doamna Timiş Loredana, consilier juridic la Societatea 
comercială “Parcul Industrial Cugir” SA să îndeplinească formalităţile legale la Oficiul 
Registrului Comerţului şi Monitorul Oficial al României. 
    

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică:  
- Instituţiei Prefectului  - Judeţul Alba, 

  - Societăţii comerciale “Parcul Industrial Cugir“ SA, 
  - Direcţiilor din aparatul de specialitate propriu al Consiliului judeţean Alba 
 
PREŞEDINTE, 
 Ion Dumitrel 
             Contrasemnează, 
                     SECRETARUL  JUDEŢULUI 
           Mariana Hurbean 
 
 
 
Alba Iulia, 26 iulie 2012 
Nr.122 



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 26 iulie 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. 8841/17.07.2012 cu privire la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 133 din data de 17.07.2012; 

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

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 prezentul proiect de 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, 26.07.2012  
Nr.123 



ROMANIA Anexa 
JUDETUL ALBA la hot. nr.123
CONSILIUL JUDETEAN din 26.07.2012

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

mii lei
Nr. 
Crt. Denumirea obiectivului Program rectificat

0 A 1
TOTAL, din care: 25.164,94

Capitolul 51.02                                                                                                              
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 3.304,25

A Obiective de investitii: 2.581,15

1 Reabilitare, modernizare si mansardare cladire Primaria veche Calnic - Casa Artelor 621,15

2 Restaurare cladire Centrul Militar al Judetului Alba 1.650,00

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

B Alte cheltuieli de investitii: 723,10

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

2 Echipamente fitness pentru spatii deschise - achizitionare si instalare 131,10

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 ilustrate pentru zona Ramet, Ponor, 
Intregalde, Mogos, Bucium, jud Alba) 60,00

Capitolul 54.02  ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 51,62

B Alte cheltuieli de investitii: 51,62

1 Centrala termica "Baza Salvamont" Arieseni 31,62

2 Construire baza Salvamont Poarta Raiului 20,00

Capitolul 66.00  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 Unitate Primiri Urgente la Spitalul Judetean Alba 20,00



B Alte cheltuieli de investitii: 4.150,00
1 Dotari independente Spitalul Judetean Alba 4.150,00

A Capitolul 67.00 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 400,00

Obiective de investitii: 400,00

1 Reparatii capitale sediu Teatru de Papusi "Prichindel" Alba iulia 380,00

2
Documentaţie de aprobare a lucrărilor de intervenţie asupra clădirii, pentru 
reabilitarea si extinderea Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia,

20,00

Capitolul 68.02                                                                                                                  
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                                                                            6.533,32

A Obiective de investitii: 5.645,32

1 Reabilitare (restaurare) 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 70.02 LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 247,75

1 Sistem microregional de alimentare cu apa potabila a comunelor Daia Romana, Cut, 
Calnic, Spring, Dostat si a localitatii Rahau 247,75

Capitolul 84.02 TRANSPORTURI 8.628,00

A Obiective de investitii: 8.473,00

1 Consolidare corp drum judetean DJ107K Galda de Jos(DJ107H) - Mesentea - Benic - 
Intregalde - Mogos(DJ107I),Tronson II, km 9+829 - 17+700, jud Alba 950,00

2 Consolidare corp drum judetean DJ107H: - Coslariu Nou - Galda de Jos - Cricau - 
Ighiu - Sard - DN74, jud. Alba km2+374 - km.18+836 292,69

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

1.015,52

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), tronson III km 17+700 - 23+700, jud Alba 50,00

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



  Mariana  Hurbean

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   Contrasemneaza

Secretarul judetului,



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 26 iulie  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.4480 /17.07.2012, cu  
privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 132 din 17.07.2012. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Dezvoltare economică, bugete, 
strategii”.  
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; 
- Ordonanţa de Urgenţă nr.26/6.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative; 

- 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 
288.470,49 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 197.730,23 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 156.739,89 mii lei. 
                   (3)  Bugetul propriu al judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2012, se 

stabileşte în sumă de 40.990,34 mii lei”. 
3. Alineatele (1) si (2) ale articolul 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
Art.3  (1) Se aprobă bugetul creditelor interne, rectificat pe anul 2012, în sumă de  

21.744,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri. 



           (2) Se aproba Programul obiectivelor de interes judeţean finanţate din creditul intern 
pe anul 2012, potrivit anexei 3 „a” parte integrantă ale 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 85.160,26 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 75.957,36 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 9.202,90 mii lei”. 

5. Alineatele (1)  si (3) ale articolului 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„Art.5 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2012 se stabilesc 

în sumă de 14.611,07  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.5 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 
                         (3) Cotizaţiile Judeţului Alba, rectificate,  pe anul 2012,  se stabilesc conform  
anexei nr. 5 „c” parte integranta a prezentei hotărâri. 

6. Alineatele (1)  si (2) ale articolului 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
Art.6 - (1) Cheltuielile pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” Alba, pe anul 2012 se 

stabilesc în sumă de 755,62 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.6 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă lista „Alte cheltuieli de investiţii”, în structura prevăzută în anexa nr.6 
„a” – parte integrantă ale prezentei hotărâri. 

7. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art.8 – (1) Cheltuielile, rectificate, pentru „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Unirea”, pe anul 2012  se stabilesc în suma 210,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.8 – 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de investiţii”, 
în structura prevăzută în anexele nr.8 „a” şi 8 „b” – părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

8. Articolul 9 se modifică 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. 

9. Alineatele (1) si (2) ale articolului 12 se modifica si vor avea următorul cuprins: 
Art.12 – (1)  Cheltuielile, rectificate,  pentru activitatea „Sănătate” se stabilesc în sumă de 

9.690  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.12 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
               (2)  Repartizarea sumei de 9.690,00 mii lei pe unităţi de sănătate publică este 

următoarea: 
                              -  Spitalul Judeţean Alba Iulia           9.690,00 mii lei.     

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

2012 se stabilesc în sumă de 1.338,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.13 – parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

11. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art.14 – Contribuţiile, rectificate, pentru personalul neclerical şi repartizarea, pe culte 

religioase a sumei de 6.300,00 mii lei, se stabileşte potrivit anexei nr.14, parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

12.Alineatele 1 si 2 ale articolului 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
Art.15 – (1). Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de 

cult, pentru anul 2012, se stabileşte în sumă de 2.827,00  mii lei. 
               (2) Repartizarea sumei de 2.827,00 mii lei se aprobă prin hotărâre a Consiliului 

judeţean, pe baza solicitărilor, întocmite în condiţiile legii, de cultele religioase. 
13.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art.16 – Sprijinul financiar pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ –sportive, 

se stabileşte în sumă de 2.200,00  mii lei. 



14. La articolul 17 alineatul (1)  se modifică, iar la alineatul (2) se modifică anexa 15”a”, şi 
vor avea următorul cuprins:: 

Art.17 – (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 
religiei”, se stabilesc în sumă de 1.839,00 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr. 15, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

                 (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei pe 
anul 2012, potrivit anexei nr.15 „a” ,parte integranta ale prezentei hotărâri. 
           15. Alineatul (1) al articolului 18 se modifică si va avea următorul cuprins: 

„Art.18 – (1). Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2012 se stabilesc în sumă de 77.594,00 mii lei, în structura 
prevăzută în anexa nr.16 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

16. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art.20– Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi 

locuinţe” se stabilesc în sumă de 644,03 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.18 – parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

17. 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 5.220,00 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. 

18. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 22- Cheltuielile, rectificate, pentru „Acţiuni generale economice”, pe anul 2012 se 

stabilesc în sumă de 404,90 mii lei în structura prevăzută în anexa nr.20 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

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

„Art.23 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Transporturi” se stabilesc în sumă 
de 36.214,00 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”, 21”d” si 21 „e”,  parti integrante ale prezentei hotărâri. 
20. 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 
21. Alineatele (1), (3) si (4)   ale articolului 27 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 „Art.27 - (1) Se aprobă bugetul, rectificat pe anul 2012, al Muzeului Naţional al Unirii 

Alba Iulia, la partea de venituri în sumă de 3.128,00 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 
3.469,32 mii lei în structura prevăzută în anexa nr.25 iar detalierea cheltuielilor este prevăzută în 
anexa nr.25 „a” – părţi integrante ale prezentei hotărâri”. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor pe anul 2012, potrivit anexei nr.25 „d”, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

                (4) Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de investiţii”, 
în structura prevăzută în anexele nr.25 „e” şi 25 „f” – părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

22. Alineatele (1) si (4)   ale articolul 28 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
Art.28- (1) Se aprobă bugetul pe anul 2012 al Teatrului de Păpuşi  „Prichindel” Alba Iulia, 

la partea de venituri în sumă de 1.459,00 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 1.459,00 mii 
lei în structura prevăzută în anexa nr.26, iar detalierea cheltuielilor este prevăzută în anexa nr.26 
„a”– părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

               (4) Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de investiţii”, 
în structura prevăzută în anexele nr.26 „e” şi 26 „f” – părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

23. Alineatul (1)   al articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art.29 - (1) Se aprobă bugetul pe anul 2012, al Centrului de cultură „Augustin Bena”, la 

partea de venituri în sumă de 1.945,00 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 1.949,5 mii lei în 
structura prevăzută în anexa nr.27 iar detalierea cheltuielilor este prevăzută în anexa nr.27 „a”– 
părţi integrante ale prezentei hotărâri. 



24. Alineatele (1) si  (3) ale articolului 32 se modifica si vor avea următorul cuprins: 
„Art.32 – (1) Se aprobă bugetul rectificat pe anul 2012 pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba, la partea de venituri în sumă de 69.421,12 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 
69.459,48 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 30 iar detalierea cheltuielilor este prevăzută în 
anexa nr.30 „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.30 „d” si 30 „e” – parţi integrante ale prezentei 
hotărâri”. 
               25. 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”. 
              26. 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”. 

27. 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 509,00 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,26.07.2012 
Nr. 124 
 
Anexele pot fi consultate pe site-ul  www.cjalba.ro 

http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2012/07/H1242012.pdf
luminita.sava
Underline



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii nr. 91/2012 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 26 iulie 2012; 

      Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 91/2012  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 pentru completarea Hotărârii nr. 91/2012  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 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 8625/12.07.2012 cu privire la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 122 din data de 12.07.2012. 

Văzând : 
-  Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economica, bugete, strategii”. 
- Contractul de finanţare nr. 32309/15.05.2012/7717/25.06.2012 încheiat intre Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului si Unitatea Administrativ Teritoriala prin Consiliul Judeţean Alba 
pentru Programul privind elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor si a 
regulamentelor locale de urbanism 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 293/2011  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. I  Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.91/2012 privind repartizarea 
subvenţiilor şi a altor surse de la bugetul de stat către bugetele locale,  pe unităţi administrativ teritoriale, 
pe anul 2012, in sensul că articolul unic devine art. 1 si se introduce art. 2 cu următorul cuprins: 

 „Art. 2  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a subvenţiilor de la bugetul de 
stat, pe anul 2012, în sumă de 70.000 lei, pentru realizarea „Programului privind elaborarea si/sau 
actualizarea Planurilor de Urbanism Generale si a Regulamentelor Locale de Urbanism”, potrivit anexei 
nr. 2, 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, 26.07.2012 
Nr. 125 



ROMÂNIA Anexa nr. 2
JUDEŢUL ALBA la hot nr. 125
CONSILIUL JUDEŢEAN din 26.07.2012

REPARTIZAREA
pe unităţi administrativ - teritoriale a alocatiilor bugetare pentru elaborarea si/sau 

actualizarea planurilor de urbanism generale si a regulamentelor locale de 
urbanism, pe anul 2012

lei

Nr. 
crt. Unitatea administrativ teritorială Program 2012

TOTAL, din care: 70.000

1 CONSILIUL LOCAL BLAJ 20.000

2 CONSILIUL LOCAL ZLATNA 50.000

     Preşedinte,
   Ion Dumitrel Contrasemnează

Secretarul Judetului,
Mariana Hurbean



 

 ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
 
privind aprobarea Programului „Primul Ghiozdan” pentru susţinerea învăţământului şcolar 

din judeţul Alba   
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 26 iulie 2012; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului 

„Primul Ghiozdan” pentru susţinerea învăţământului şcolar din judeţul Alba; 
- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi bugete nr. 8793 din 16.07.2012; 
Văzând: 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia Dezvoltare economică, bugete, 
strategii; 
Ţinând cont de prevederile: 

 Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea administraţiei publice locale 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
În temeiul art. 97 - (1) 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. (1) Se aprobă Programul „Primul Ghiozdan” pentru susţinerea învăţământului şcolar 
din judeţul Alba, program ce va contribui la reducerea fenomenului de absenteism/ abandon şcolar. 

             (2) Beneficiari ai Programului „Primul Ghiozdan” vor fi cca. 5400 de elevi înscrişi 
în clasa pregătitoare şi clasa I din unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Alba în anul şcolar 
2013- 2014. 

             (3) Implementarea Programului „Primul Ghiozdan” se va realiza potrivit 
Regulamentului cuprins din Anexa nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.   

Art. 2. Se aprobă Protocolul de cooperare- cadru  încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 
unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Alba, pentru implementarea Programului „Primul 
Ghiozdan”, cuprins în Anexa nr. 2- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 
semneze în numele Consiliului Judeţean Alba protocoalele menţionate la articolul 2. 

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele 
Consiliului Judeţean Alba, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Prezenta hotărâre se publica în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
 

                                                                                                
              

PREŞEDINTE,       
  Ion Dumitrel       Contrasemează, 

                                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI  
                                                                                                     Mariana Hurbean 

  
                                                   
 
Alba Iulia, 16 iulie 2012 
Nr. 126 



ROMÂNIA                                                                                     Anexă  nr. 1                       
JUDEŢUL ALBA                                                                      la Hotărârea nr. 126/2012 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

R E G U L A M E N T 
privind derularea Programului „Primul Ghiozdan” pentru susţinerea  învăţământului şcolar 

din judeţul Alba   
 

Art. 1. Programul “Primul Ghiozdan” îşi propune sprijinirea elevilor din mediul urban şi 
rural în parcurgerea procesului instructiv – educativ, prin acordarea fiecărui elev înscris în clasa 
pregătitoare şi clasa I şi în anul şcolar 2013 - 2014 a unui ghiozdan echipat cu un set minim de 
rechizite. Ghiozdanele vor fi inscripţionate cu elemente de identificare vizuală a judeţului Alba.  

Art. 2. Setul minim de rechizite va conţine: 
- Caiet tip I; 
- Caiet A5, 48 file – matematică; 
- Caiet desen A4; 
- Creion HB; 
- Stilou; 
- Creioane colorate; 
- Radieră; 
- Riglă 20 cm; 
- Penar neechipat;  
Art. 3. Bugetul proiectului va fi stabilit in funcţie de numărul efectiv de elevi înscrişi în clasa 

pregătitoare şi clasa I în anul şcolar 2013 – 2014, costul ghiozdanului echipat cu un set minim de 
rechizite fiind de maxim 65 de lei, inclusiv TVA. 

Valoarea individuală a ghiozdanului şi a setului de rechizite include şi cheltuielile de 
transport, care va fi asigurat de către furnizor, pe baza unui grafic de furnizare. 

Art. 4. Ghiozdanele echipate cu un set minim de rechizite vor fi achiziţionate în conformitate 
cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, de către Consiliului 
Judeţean Alba.  

Art. 5. Nici un elev nu poate fi discriminat şi nici avantajat pe criterii de sex, rasă, religie sau  
apartenenţă la organizaţii legal constituite a familiei.  

Art. 6. Directorii unităţilor şcolare răspund de distribuirea ghiozdanelor către elevii 
beneficiari ai programului, pe baza proceselor verbale încheiate între reprezentanţii consiliului 
judeţean şi cei ai unităţilor şcolare. 

Art. 7. (1) Eventualele neconcordanţe între datele comunicate de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Alba şi numărul şcolarilor efectiv înscrişi în clasa pregătitoare şi clasa I, vor fi comunicate 
de către conducerile unităţilor şcolare Consiliului Judeţean Alba în termen de 10 zile de la 
terminarea înscrierilor în aceste clase ( conform calendarului înscrierilor la clasa pregătitoare şi clasa 
I - 28 mai), care va proceda la rezolvarea acestor situaţii în termen de 30 zile de la primirea 
informaţiilor din judeţ.  

(2) Diferenţele neacoperite ( neconcordanţe rezultate după expirarea termenului de înscriere 
şi până la începerea anului şcolar) vor fi furnizate ulterior în aceleaşi condiţii.  



(3) Diferenţele comandate în plus vor fi returnate furnizorului în termen de 20 zile de la data 
începerii distribuirii, pe bază de procese verbale.  

Art. 8. La elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică, se vor 
avea în vedere şi prevederile prezentului regulament.  

Art. 9. Unităţile de învăţământ şi aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba vor 
asigura cadrul necesar distribuirii rechizitelor şcolare şi vor coordona implementarea proiectului, 
astfel încât toţi elevii să beneficieze de rezultatul acestuia. 

Art. 10. Prezentul Regulament se aplică cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Anexa nr. 2 
                  la Hotărârea nr. 126/2012                

 
ROMÂNIA           Unitatea de învăţământ 
JUDEŢUL ALBA                                                              Nr. 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
Nr. 

PROTOCOL DE COOPERARE –CADRU 
Pentru implementarea Programului „Primul Ghiozdan” pentru susţinerea  învăţământului 

şcolar din judeţul Alba   
 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba privind aprobarea 

Programului „Primul Ghiozdan” pentru susţinerea  învăţământului şcolar din judeţul Alba, program 
ce va contribui la reducerea fenomenului de absenteism/ abandon şcolar, nr. 126 din 26 iulie 2012  a 
intervenit prezentul Protocol încheiat  
 
Între: 
 

Consiliul Judeţean Alba, având sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa I.I.C.Brătianu  nr. 1, tel. 
0258/813380, fax 0258/ 813325, cod fiscal 4582583, cont bancar RO51TREZ00224510220XXXXX 
deschis la Trezoreria Alba, reprezentat de domnul ION DUMITREL în calitate de preşedinte 
 
şi 
 
 Unitatea de învăţământ………………. reprezentata de domnul/doamna………………. în 
calitate de director 
 
 
Obiectul Protocolului 
Obiectul Protocolului îl constituie aplicarea Programului „Primul Ghiozdan” pentru susţinerea  
învăţământului şcolar din judeţul Alba prin acordarea fiecărui elev înscris în clasa pregătitoare şi 
clasa I şi în anul şcolar 2013 - 2014 a unui ghiozdan echipat cu un set minim de rechizite, care va 
conţine 

- Caiet tip I; 
- Caiet A5, 48 file – matematică; 
- Caiet desen A4; 
- Creion HB; 
- Stilou; 
- Creioane colorate, un set; 
- Radieră; 
- Riglă 20 cm; 
- Penar neechipat;  

 
Durata Protocolului 



Durata prezentului Protocol este de la data semnării de către ambele părţi şi până în prima zi a anului 
şcolar 2013-2014. 
 
Obligaţiile părţilor: 

Consiliul Judeţean Alba distribuie (unităţii de învăţământ) pentru a fi acordate un număr 
de…………ghiozdane echipat cu un set minim de rechizite pe baza unui proces verbal de predare - 
primire încheiat în două exemplare , câte unul pentru fiecare parte. 

Unitatea de învăţământ va fi înştiinţată cu minim 2 zile lucrătoare  înainte de data la care se 
va face distribuirea ghiozdanelor  echipate. 
 

Unitatea de învăţământ întocmeşte lista cu beneficiarii programului şi o comunică Consiliului 
Judeţean Alba în termen de 10 zile de la terminarea înscrierilor în clasele pregătitoare şi clasele I iar 
în  prima zi a anului şcolar predă elevilor din listă câte un ghiozdan echipat cu un set minim de 
rechizite. 

Unitatea de învăţământ  preia  numărul de ghiozdane echipate, pe baza procesului verbal de 
predare- primire şi asigură împreună cu Consiliul Judeţean Alba distribuirea acestora. 
  Prezentul Protocol se încheie în 2 exemplare din care unul pentru Consiliul Judeţean Alba şi 

unul pentru unitatea de învăţământ.  
 
 
             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
     privind completarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 8 din 26 ianuarie 

2012  
 
 
          Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara la data de 26 iulie 2012.            
Luând în dezbatere: 
            -Expunerea de motive si proiectul de hotărâre  privind completarea Hotararii 
Consiliului judetean Alba nr. 8 din 26 ianuarie 2012;  
           -Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.8781/16.07.2012 ; 
          - Solicitarea Arhiepiscopiei Ortodoxa Româna Alba Iulia, inregistrata sub 
nr.8639/12.07.2012; 
 Având în vedere prevederile: 
            -Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, aprobată, cu modificările şi completările ulterioare;     

-Hotărârea Guvernului României nr.1.265/08.12.2010 privind modificarea si 
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei nr.82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1470/2002, cultele religioase recunoscute din România beneficiază, la cerere, de sprijin 
financiar, în limita prevederilor bugetare anuale ; 
.     -Legii nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
            -Art. 104 alin.5 (1) litera “a” din Legea 215/2001 privind  administraţia publica 
locala, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Comisia  Dezvoltare 
economica, bugete, strategii; 

În temeiul art.97-(1) şi 115-,litera ,,c”din Legea  administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta: 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
       Art.1.  Se aproba completarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 8 din 26 
ianuarie 2012, privind acordarea de sprijin financiar unor unitati de cult din judetul Alba 
in sensul ca se acorda Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia suma de 200.000 lei 
in vederea continuarii lucrarilor de amenajare a Schitului Sfantul Lazar din Alba Iulia. 
        Art.2. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, prin Direcţia dezvoltare  bugete va 
duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 



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

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba ; 
- Trezoreriei Municipiului Alba Iulia ; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba ; 
- Direcţiei dezvoltare si bugete ;  
-    Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia; 

 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE,          CONTASEMNEAZA, 
  Ion Dumitrel     SECRETARUL JUDEŢULUI 
                Mariana Hurbean 
 
 
 
Alba Iulia, 26 iulie 2012 
Nr. 127 
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	- Raportul nr. 8628/12.07.2012 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor bunuri-spaţii cu suprafaţa totală de 9 mp, în unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare.
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	Alba Iulia, 26.07.2012
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	                              Contrasemnează,
	    MARIANA HURBEAN 
	Alba Iulia, 26 iulie 2012
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