
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2014,  

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr.2335 din 13.02.2014 privind 

modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba; 

- Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 -  administrație publică locală, 

juridică și ordine publică ; 

Având în vedere: 

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

modificările si completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare si funcţionare al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, urmând sa aibă conţinutul prevăzut în anexă – 

parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 Art.2. Se abrogă anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 34 din 23.02.2012 si 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.221 din 27.12.2012. 

 Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul resurse 

umane va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

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

comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 

- Direcţiei juridică şi relaţii publice; 

- Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

- Direcţiei tehnice; 

- Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică; 

- Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism; 

- Biroului audit; 

- Biroului resurse umane. 

 

 

PREŞEDINTE, 

  Ion Dumitrel                                                                                          

        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                           SECRETARUL JUDETULUI, 

                                                                                                      Mariana  Hurbean                                                                                                     

 

 

Alba Iulia, 27 februarie 2014 

 Nr.41  
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ROMANIA                                                                                                      Anexă  la hotărârea 

JUDETUL ALBA                                                                              
CONSILIUL JUDETEAN                                                                              nr.41 din 27 februarie 2014 

 

 

 

REGULAMENT 

de organizare si functionare al aparatului de specialitate 

al Consiliului Judetean Alba 

 

 

        CAPITOLUL I 

        Dispozitii generale 

 

         Art.1. In conformitate cu dispozitiile art.91-(1) litera “a” si alin.(2) litera “c” din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

consiliul judetean indeplineste atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al 

acestuia, sens in care aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare 

ale aparatului de specialitate. 

         Art.2. (1) Aparatul de specialitate este o structura organizatorica permanenta care asigura 

realizarea atributiilor Consiliului Judetean Alba stabilite prin legi si alte acte normative precum si a 

celor cuprinse in propriile hotarari si respectiv dispozitiile presedintelui. 

                   (2) Potrivit organigramei, aparatul de specialitate cuprinde structuri functionale – directii, 

servicii, birouri si compartimente. 

                   (3) Structurile functionale organizate in functie de specificul atributiilor nu au capacitate 

decizionala, avand competente de a fundamenta, prin studii, rapoarte, referate, alte documentatii de 

domeniu, procesul decizional al Consiliului Judetean Alba, al presedintelui acestuia, inclusiv sub 

aspectul participarii la elaborarea proiectelor actelor administrative normative sau individuale, potrivit 

regulilor procedurale stabilite. 

         Art.3. (1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Alba este subordonat presedintelui, 

care il conduce si raspunde de buna functionare a acestuia. 

                     (2) Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate se poate delega, prin 

dispozitie a presedintelui Consiliului Judetean Alba, vicepresedintilor sau altor persoane, in conditiile 

legii. 

         Art.4. (1) Organigrama, statul de functii si numarul de personal se aproba, in conditiile legii, prin 

hotararea Consiliului Judetean Alba, la propunerea presedintelui acestuia. 



 2 

                    (2) Prin organigrama se stabileste sistemul relational si ierarhic, de conducere, coordonare 

si control dintre structurile componente aparatului de specialitate si dintre acestea si conducerea 

executiva a Consiliului Judetean Alba. 

         Art.5. (1) Presedintele, vicepresedintii si secretarul judetului asigura conducerea, coordonarea si 

controlul activitatii structurilor aparatului de specialitate, potrivit reprezentarii grafice din organigrama 

si actelor normative in vigoare. 

                   (2) Colaborarea si legatura intre compartimentele aparatului de specialitate al Consiliului 

Judetean Alba se asigura de conducatorii acestora iar cele ce privesc relatiile cu Guvernul Romaniei, 

ministere, celelalte autoritati sau institutii ale administratiei publice centrale, cu institutia prefectului, 

consilii judetene, consilii locale se realizeaza numai prin presedinte, vicepresedinti sau secretarul 

judetului. 

                   (3) Compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Alba acorda, fara 

plata, asistenta tehnica, juridica sau de orice alta natura consiliilor locale sau primarilor, la cererea 

expresa a acestora. 

Art.6. (1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba cuprinde două categorii de 

personal, după cum urmează: 

o funcţionari publici cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

o personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă, care nu are calitatea 

de funcţionar public şi căruia îi sunt aplicabile prevederile Legii nr.53/2003 privind 

Codului Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice. 

(2) Dispoziţiile prezentului regulament se aplica atat functionarilor publici cat si 

personalului contractual. 

Art.7.  (1) Coordonarea directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor se realizeaza de 

catre directorii executivi, arhitectul sef, sefii de servicii si birouri, care organizează, controlează si 

raspund de  activitatea funcţionarilor publici si a personalului contractual aflati în subordinea lor, 

conform organigramei. 

                      (2) Directorii executivi, arhitectul sef, sefii de servicii si birouri colaborează între ei 

precum şi cu instituţiile si agentii economici de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, cu 

autorităţile administraţiei publice locale din judeţ şi cu şefii serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi 

celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate organizate la nivelul judeţului, în 

scopul de a asigura îndeplinirea competenţelor consiliului judeţean, în condiţii de legalitate, 

oportunitate şi eficienţă. 
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CAPITOLUL II 

Structura si atributiile aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Alba 

 

Art.8. Organigrama, aprobată în condiţiile legii, prevede pentru aparatul de specialitate o 

structură organizatorică formată din direcţii, servicii, birouri si compartimente după cum urmează: 

1. Administrator public 

2. Direcţia juridică şi relaţii publice: 

2.1 Serviciul juridic-contencios 

2.2 Compartimentul transparenţă decizională 

2.3 Compartimentul relaţii cu publicul 

2.4 Compartimentul arhivă 

3. Direcţia dezvoltare şi bugete: 

3.1 Serviciul dezvoltare, strategii, programe 

3.1.1 Compartimentul dezvoltare economică 

3.1.2 Compartimentul dezvoltare rurală 

3.1.3 Compartimentul programe-agentii economici 

3.1.4 Compartimentul asistenţă socială, învăţământ, sănătate 

3.2 Serviciul buget-venituri 

3.2.1 Compartimentul buget 

3.2.2 Compartimentul urmărire încasare venituri şi executare silită 

      3.3 Compartimentul contabilitate – financiar 

             4. Biroul resurse umane; 

             5. Biroul audit 

 6. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică: 

    6.1 Serviciul administrativ 

    6.2 Compartimentul relaţii internaţionale 

    6.3 Compartimentul informatică 

    6.4 Compartimentul cultură, educaţie şi relaţii interinstituţionale 

    6.5 Compartimentul achiziţii publice 

    6.6 Compartimentul administrarea domeniului public şi privat 

 7. Direcţia tehnică: 

    7.1 Compartimentul suport implementare 

    7.2 Compartimentul arii protejate 

    7.3 Serviciul de turism 

          7.3.1 Compartimentul evenimente 

          7.3.2 Compartimentul materiale promoţionale 

          7.3.3 Compartmentul dezvoltare 
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    7.4 Compartimentul proiecte, lucrări publice 

    7.5 Serviciul de administrare a drumurilor judeţene 

7.5.1 Compartimentul urmărire producţie 

 7.5.2 Compartimentul contractare, programe, sinteze 

 7.5.3 Compartimentul transporturi 

    7.6 Compartimentul programe, proiecte, mediu 

    7.7 Compartimentul unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice 

8. Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism: 

     8.1 Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare şi control 

     8.2 Compartimentul urbanism, avizare, autorizare 

     8.3 Compartimentul gestiunea peisajelor culturale 

     8.4 Biroul accesare şi coordonare proiecte 

 

SECTIUNEA   a-1-a 

1. ADMINISTRATOR PUBLIC 

 

Art.9. Administratorul public este subordonat presedintelui consiliului judetean si are 

urmatoarele atributii: 

a) coordonarea activităţilor premergătoare încheierii contractelor de management pentru 

instituţiile de cultura din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

b) urmărirea realizării obiectivelor cuprinse în contractele de management ale managerilor 

instituţiilor de cultura din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

c) coordonarea activităţilor de administrare a domeniului public şi privat al Judeţului Alba; 

d) coordonarea si urmărirea derularii programelor guvernamentale de finanţare a lucrărilor de 

infrastructură de interes judeţean; 

e) coordonarea activităţilor de monitorizare si evaluare a executarii contractelor de delegare a 

gestiunii serviciilor de utilitate publică; 

f) coordonarea activităţilor din cadrul Unitatii judeţene de monitorizare a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice si urmarirea implementării derulării programelor de finanţare de 

infrastructură la nivel judeţean; 

g) asigurarea îndepliniri măsurilor pentru menţinerea stării de viabilitate a drumurilor judeţene în 

caz de calamităţi şi fenomene meteo periculoase;  

h) coordonarea unităţilor de învătământ special şi claselor de învătământ special finanţate prin 

bugetul propriu al Judetului Alba precum şi a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba; 
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i) coordonarea activităţii desfăşurate de Compartimentul programe-agentii economici in ceea ce 

priveşte urmărirea si efectuarea de analize economico-financiare la agenţii economici din 

subordinea consiliului judeţean si propunerea de măsuri care să ducă la eficientizarea acestora; 

j) de asemenea coordonează ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin compartimentului de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba pe linia aplicării politicilor de asistenţă socială 

in domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor singure, 

persoanelor cu handicap, precum si a altor persoane aflate in nevoie. 

k) îndeplineşte, potrivit legii, alte atribuţii încredinţate de preşedinte sau de consiliul judeţean. 

 

SECTIUNEA   a-2-a 

2. DIRECTIA JURIDICA SI RELATII PUBLICE 

 

 Art.10. Direcţia juridică şi relaţii publice este subordonata secretarului judetului, este condusă 

de un director executiv şi are în componenta sa: 

 2.1. Serviciul juridic-contencios; 

 2.2. Compartimentul transparenţă decizională; 

 2.3. Compartimentul relaţii cu publicul; 

 2.4. Compartimentul arhivă. 

 Art.11. (1) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

 a) organizează, coordonează şi conduce activitatea direcţiei; 

 b) participă la elaborarea şi fundamentarea lucrărilor necesare adoptării actelor decizionale 

la nivelul Consiliului Judeţean Alba; 

 c) răspunde de elaborarea rapoartelor, sintezelor şi informărilor solicitate de conducerea 

consiliului judeţean cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul direcţiei; 

 e) asigură aplicarea corectă a actelor normative în activitatea de specialitate a 

compartimentelor direcţiei; 

 f) asigură implementarea programelor de perfecţionare profesională a personalului din 

cadrul direcţiei în cooperare cu biroul resurse umane; 

 g) urmăreşte desfăşurarea activităţii de soluţionare legală şi în termen a petiţiilor adresate 

Consiliului Judeţean Alba; 

 h) coordonează activitatea de editare şi publicare a Monitorului Oficial al Judeţului Alba în 

vederea asigurării transparenţei procesului decizional; 

 i) urmăreşte respectarea prevederilor legale cu privire la evidenţa, inventarierea, 

selecţionarea şi păstrarea fondului arhivistic creat şi deţinut de Consiliul Judeţean Alba. 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre 

presedintele Consiliului Judetean Alba. 
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 Art.12. (1) Serviciul juridic-contencios este condus de un sef serviciu care îndeplineşte 

urmatoarele atributii principale: 

 a) organizează şi coordonează activităţile din cadrul serviciului în vederea realizării 

atribuţiilor acestuia; 

 b) acordă sprijin şi îndrumare consilierilor juridici în vederea întocmirii lucrărilor cu 

caracter juridic; 

 c) urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor specifice de către fiecare consilier juridic; 

 d) urmăreşte respectarea termenelor de efectuare a lucrărilor juridice; 

 e) verifică depunerea în termen a lucrărilor juridice şi documentelor probatorii la dosarele 

instanţelor judecătoreşti, în vederea soluţionării litigiilor în care este parte procesuală Consiliul 

Judeţean Alba; 

 f) urmăreşte asigurarea reprezentării judeţului la instanţele judecătoreşti, organele de 

urmărire penală, în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii 

publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat; 

 g) urmăreşte exercitarea în termen a căilor procedurale de atac în raport de soluţiile 

instanţelor judecătoreşti; 

 h) prezintă periodic conducerii Consiliului Judeţean Alba situaţia litigiilor aflate în curs de 

soluţionare la instanţele judecătoreşti, în care este parte Consiliul Judeţean Alba şi a litigiilor 

soluţionate; 

 i) actualizează Nomenclatorul arhivistic cu privire la documentele gestionate în cadrul 

serviciului; 

 j) întocmeşte fişa postului şi evaluează personalul din subordine; 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre 

directorul executiv al direcţiei. 

 Art.13.  Serviciul juridic-contencios efectuează următoarele activităţi: 

 a) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului Judeţean Alba în 

raporturile acestuia cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură precum şi cu orice persoană 

juridică sau fizică; 

 b) reprezentare juridică şi susţinerea intereselor legitime ale Judeţului Alba la instanţele 

judecătoreşti, la organele de urmărire penală, în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate 

jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat potrivit 

împuternicirii exprese; 

 c) redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a 

datei actelor încheiate care privesc Consiliul Judeţean Alba; 

 d) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare şi 

acordă avizul pentru aspectele strict juridice ale acestor acte; 
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 e) colaborează la redactarea proiectelor de contracte, la negocierea clauzelor legale 

contractuale şi avizează pentru legalitate aceste contracte; 

 f) asigură înregistrarea unitară a contractelor prezentate spre avizare la Serviciul juridic-

contencios, în registrul de evidenţă privind avizele scrise-datate şi numerotate; 

 g) efectuează, în mod permanent activitatea de documentare cu privire la actele normative, 

nou apărute, publicate în Monitorul Oficial al României, doctrina juridică şi jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale şi a instanţelor judecătoreşti, în domeniul de interes, în vederea fundamentării 

lucrărilor cu caracter juridic; 

 h) colaborează la fundamentarea şi elaborarea reglementărilor specifice activităţii 

consiliului judeţean, constând în proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale preşedintelui; 

 i) efectuează lucrările premergătoare soluţionării plângerilor prealabile adresate Consiliului 

Judeţean Alba în temeiul Legii nr.554/2004 a contenciosului prin care se solicită revocarea actelor 

administrative adoptate de consiliul judeţean sau emise de preşedintele acestuia; 

 j) efectuează activitatea de documentare juridică pentru fundamentarea proiectelor de acte 

normative elaborate de Consiliul Judeţean Alba în calitate de autoritate publică iniţiatoare şi participă 

la elaborarea proiectelor de acte normative precum şi a instrumentelor de prezentare şi motivare ce 

însoţesc aceste proiecte; 

 k) participă, împreună cu personalul desemnat din cadrul aparatului de specialitate, la 

concilierile privind soluţionarea pe cale amiabilă, extraprocesuală, a unor neînţelegeri apărute în cadrul 

unor raporturi juridice ale Consiliului Judeţean Alba cu terţe persoane, juridice sau fizice; 

 l) acordă consultanţă juridică personalului aparatului de specialitate al consiliului abilitat 

pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări; 

 m) asigură condiţiile de informare şi documentare juridică pentru personalul din aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean, consilieri judeţeni, instituţii şi servicii publice aflate sub autoritatea 

consiliului judeţean; 

 n) colaborează cu personalul celorlaltor compartimente din aparatul de specialitate al 

consiliului judeţean în vederea efectuării unor lucrări de competenţa acestora sau în vederea obţinerii 

de date ori informaţii din activitatea lor, necesare întocmirii lucrărilor juridice; 

 o) participă la activităţi de coordonare a consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în 

vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean; 

 p) acordă consultanţă şi asistenţă juridică consiliilor locale sau primarilor la cererea expresă 

a acestora cu privire la întocmirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi a 

aparatului de specialitate al primarului, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor consiliilor locale, 

elaborarea actelor decizionale adoptate de consiliile locale sau emise de primari, eliberarea 

adeverinţelor, certificatelor şi dovezilor, evidenţa circulaţiei şi păstrării documentelor la nivelul 

consiliilor locale precum şi cu privire la litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care sunt 

parte consiliile locale, comunele, oraşele şi municipiile din judeţul Alba; 
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 r) primeşte documentaţia cu privire la cererea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui 

persoanelor, o analizează şi întocmeşte proiectul de dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba privind aprobarea sau respingerea motivată a cererii;  

 s) întocmeşte, periodic, la solicitarea conducerii consiliului judeţean precum şi la sfârşitul 

fiecărui an calendaristic rapoarte privind activitatea specifică; 

 ş) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

serviciului; 

 t) primeşte propunerile de proiecte de acte normative transmise de Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România şi împreună cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al 

consiliului judeţean formulează puncte de vedere cu privire la aceste proiecte; 

 ţ) efectuează gruparea documentelor serviciului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă 

pe bază de proces-verbal; 

 u) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 Art.14. Compartimentul transparenţa decizională efectueaza urmatoarele activitati: 

 a)  ţine şi conduce evidenta proiectelor de hotarari intocmite de initiatori; 

 b) constituie dosarele de sedinta, cuprinzând proiectele de hotarari insotite de documentaţia 

care a stat la baza intocmirii lor, rapoarte si informari, incluse in proiectul ordinii de zi si asigura 

distribuirea lor consilierilor judeteni, in termenele prevazute de Regulamentul de organizare si 

functionare a consiliului judetean; 

 c) redacteaza proiectul de dispozitie a presedintelui consiliului judetean privind convocarea 

consiliului judetean in sedinte ordinare si extraordinare, asigurand publicarea dispozitiei in mass-media 

locala, cu respectarea termenelor de convocare stabilite prin regulamentul consiliului; 

 d) conduce evidenta hotararilor adoptate de consiliul judetean si a dispozitiilor emise de 

presedinte, gestionează registrele, asigură comunicarea hotărârilor şi dispoziţiilor Instituţiei Prefectului 

– judeţul Alba, instituţiilor, autorităţilor sau persoanelor fizice şi juridice interesate, în termenele 

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

 e) ţine evidenta interpelarilor, a propunerilor si solicitarilor formulate in cadrul sedintelor 

de consiliu si urmareste prezentarea raspunsurilor in termenele stabilite; 

 f) ţine evidenta consilierilor judeteni si consemneaza schimbarile survenite in situatia 

acestora; 

 g) actualizeaza Nomenclatorul arhivistic cu privire la documentele gestionate in cadrul 

acestui compartiment; 

 h) ţine evidenţa nominală a consilierilor judeţeni; 

 i) asigură stenografierea şi redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean 

Alba; 
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 î) indeplineste atributii privind coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si 

municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean; 

 j) colaboreaza cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al consiliului 

judetean, cu serviciile si institutiile publice aflate sub autoritatea consiliului judetean, cu Institutia 

Prefectului-Judetul Alba, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte autoritati ale 

administratiei publice centrale şi cu primarii pentru pregătirea editării Monitorului Oficial al Judetului 

Alba; 

 k) întocmeste baza de date necesara desfasurarii activitatii de editare a Monitorului Oficial 

al Judetului Alba si asigura actualizarea permanenta a acesteia; 

 l) asigura secretariatul colectivului pentru editarea Monitorului Oficial al Judetului Alba şi 

răspunde de difuzarea acestuia directiilor de specialitate ale consiliului judetean, institutiilor şi 

serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, consilierilor judeţeni, Institutiei 

Prefectului – Judetul Alba, primarilor din judet, consiliilor judetene din tara, serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor; 

 m) păstrează Monitorul Oficial al României şi Monitoarele oficiale ale consiliilor judeţene 

primite în sistem de reciprocitate; 

 n) îndeplineşte atribuţii pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de 

avere şi declaraţiile de interese ale consilierilor judeţeni; 

 o) îndeplineşte în colaborare cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba procedurile aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, potrivit 

Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 p) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

compartimentului; 

 r) efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la 

arhivă pe bază de proces-verbal; 

 s) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 Art.15.  Compartimentul relaţii cu publicul desfăşoară urmatoarele activitati: 

 a) asigura asistenta de specialitate în domeniul relatiilor publice personalului din aparatul 

consiliului judeţean; 

 b) furnizeaza informatii cu caracter public privind activitatea si competentele consiliului 

judetean şi aparatului de specialitate in conditiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informatiile de interes public si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.123/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public; 
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 c) preia si prelucreaza propunerile cetatenilor, pe care le transmite apoi autoritatilor locale 

sau demnitarilor; 

 d) primeste, verifica si urmareste comunicarea raspunsului la petitii, cu respectarea 

prevederilor Ordonantei nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor; 

 e) asigura inscrierea cetatenilor in audienta la conducerea consiliului judetean si la 

consilierii judeteni, participand la desfasurarea audientelor şi intocmind documentatia legata de 

acestea; 

 f) ofera informaţii privind modul de obtinere a documentelor elaborate de compartimentele 

din aparatul de specialitate sau informaţii despre institutiile competente de a solutiona cererile 

adresate; 

 g) asigura relatia cu mass-media referitoare la activitatea consiliului judetean potrivit 

imputernicirii date de presedintele consiliului judetean; 

 h) urmăreşte actele normative publicate în Monitorul Oficial al României şi asigură 

aducerea lor la cunoştinţa compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi 

instituţiilor subordonate, dacă aceste acte normative stabilesc sarcini/atribuţii ce revin consiliului 

judeţean ori instituţiilor subordonate; 

 i) asigură secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba prin 

efectuarea următoarelor activităţi: 

  - primirea şi trimiterea corespondentei, a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor, precum şi 

relaţia cu presa. 

  - executarea lucrărilor cu caracter permanent ale autorităţii teritoriale de ordine publică, 

precum şi ale comisiilor de lucru; 

  - crearea, păstrarea şi actualizarea bazei de date necesară bunei funcţionari a autorităţii 

teritoriale de ordine publică; 

  - elaborarea documentelor ce se supun dezbaterii în şedinţele comisiilor de lucru şi în 

şedinţele autorităţii teritoriale de ordine publică; 

     - asigurarea realizării lucrărilor specifice de secretariat şi pregătirea şedinţelor 

comisiilor de lucru şi ale autorităţii teritoriale de ordine publică. 

 î) organizează şi asigură activitatea de secretariat şi protocol la cabinetul preşedintelui şi 

vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Alba; 

 j) organizează şi conduce registratura generală asigurând primirea, înregistrarea şi 

distribuirea corespondenţei comunicată pe adresele de contact ale Consiliului Judeţean Alba, atât pe 

suport de hârtie cât şi în format electronic, precum şi expedierea ei după rezolvare; 

 k) efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la 

arhivă pe bază de proces-verbal; 

 l) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

compartimentului. 
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 m) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 Art.16. Compartimentul arhivă efectueaza urmatoarele activitati: 

 a) gestioneaza arhiva Consiliului Judetean Alba, asigurand constituirea, păstrarea, 

selectionarea si conservarea fondului arhivistic al acestuia; 

 b) asigura, in colaborare cu compartimentele aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean, intocmirea si actualizarea nomenclatorului dosarelor precum si respectarea prevederilor 

acestuia; 

 c) asigura activitatile de consultare a documentelor, de eliberare a copiilor si extraselor de 

pe documentele din arhiva, in conditiile legii; 

 d) preia pe bază de inventar documentele arhivistice create de compartimentele din aparatul 

de specialitate al consiliului judeţean în cursul anului calendaristic, asigurând păstrarea, conservarea şi 

selecţionarea acestora. 

 e) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

compartimentului. 

 f) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 

SECTIUNEA a-3-a 

3. DIRECTIA DEZVOLTARE SI BUGETE 

 

Art.17. Direcţia dezvoltare si bugete este subordonata unui vicepresedinte nominalizat prin 

Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Alba, este condusă de un director executiv si un director 

executiv adjunct avand în componenta sa:   

3.1. Serviciul dezvoltare, strategii, programe 

3.2. Serviciul buget – venituri 

3.3. Compartimentul contabilitate-financiar 

Art.18. (1) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) răspunde de elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli, sub aspectul 

necesitaţii, oportunităţii şi legalităţii, în baza propunerilor structurilor aparatului de specialitate, a 

instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba,  atât în faza de proiect 

cât şi în forma definitivă; 

b) organizează şi coordonează activitatea de elaborare a proiectelor bugetelor ordonatorilor 

terţiari de credite din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

c) organizează şi coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei privind stabilirea 

taxelor şi tarifelor locale; 
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d) urmăreşte execuţia bugetului propriu şi execuţia bugetelor instituţiilor publice din 

subordine, în condiţiile legii; 

e) asigură respectarea disciplinei bugetare; 

f) analizează şi propune repartizarea cotei de 20%  din sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locala, şi pentru proiectele de infrastructura care necesita 

cofinanţare locala; 

g) răspunde de organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv; 

h) organizează şi urmăreşte ţinerea la zi a contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare 

aferente; 

i) colaborează la elaborarea proiectelor, programelor de investiţii şi la planificarea utilizării 

resurselor financiare pentru realizarea acestora; 

j) coordonează activitatea agenţilor economici şi serviciilor publice participând la elaborarea 

proiectelor de organizare a acestora, a contractelor de performanţă, a regulamentelor de organizare şi 

funcţionare, în funcţie de dinamica legislativa şi evoluţia respectivelor entităţi; 

k) asigură monitorizarea respectării contractului de delegare a gestiunii, a regulamentelor de 

organizare şi funcţionare a operatorului licențiat; 

l) coordonează elaborarea strategiilor, programelor si planurilor de dezvoltare a județului; 

m) pregăteşte acţiunile de consultare si dialog pentru a facilita contactul intre posibili 

investitori si mediul de afaceri si pentru a face cunoscute politicile publice ale administrației județului; 

n) monitorizează implementarea strategiilor, prognozelor, programelor si planurilor anuale de 

dezvoltare economica, culturala si sociala a Județului Alba; 

o) coordonează activitățile de informare si de acordare de consultanta comunitatilor locale in 

scopul accesării fondurilor europene;  

p) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii de către personalul din subordine 

repartizând lucrările ce trebuie realizate pentru aplicarea dispoziţiilor legale. 

(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega directorului 

executiv adjunct. 

Art.19. Directorul executiv adjunct îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) organizează, îndrumă şi coordonează acţiunea de elaborare a bugetului general al judeţului și 

a bugetului propriu al județului Alba; 

 b) organizează, îndrumă şi coordonează activitatea privind fundamentarea, elaborarea 

proiectului de buget şi estimările pe anii următori privind bugetul local al Consiliului Judeţean Alba,  

bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii din subordinea Consiliului Judeţean Alba, 

bugetul creditelor interne şi externe, în structura clasificaţiei bugetare stabilite de Ministerul Finanţelor 

Publice;   
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c) stabileşte împreună cu Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba propunerile privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor; 

d) îndrumă, coordonează şi verifică lucrările de întocmire a bugetelor instituţiilor de 

subordonare judeţeană finanţate integral sau parţial din bugetul propriu al judeţului; 

e) după aprobarea bugetului de către consiliul judeţean, coordonează şi îndrumă efectuarea 

repartizării pe trimestre şi pe luni a acestuia, corelat cu realizarea surselor de finanţare; 

g) urmăreşte realizarea sistematică a veniturilor prevăzute la buget din diverse surse: impozite, 

taxe, tarife şi  alte fonduri; 

h) analizează legalitatea, necesitatea, oportunitatea, împreună cu compartimentul de specialitate 

a listelor de investiţii, a căror finanţare se asigură din bugetul propriu al judeţului sau din fonduri 

speciale; 

i) urmăreşte utilizarea excedentului bugetului local, a fondurilor speciale – calamităţi, fondurilor 

externe nerambursabile, derulate prin trezoreria judeţeană; 

j) organizează sistemul informaţional financiar în concordanţă cu cel al Ministerului Finanţelor 

Publice; 

k) organizează şi conduce evidenţa contabilă a tuturor resurselor financiar-bugetare privitoare la 

finanţarea judeţului; 

l) asigură buna gestionare a valorilor materiale din patrimoniul Consiliului Judeţean Alba, 

respectarea legislaţiei privind angajarea gestionarilor şi constituirea garanţiilor materiale şi băneşti; 

m) asigură integritatea şi buna gestionare a valorilor băneşti, a numerarului derulat prin casieria 

unităţii – asigură disciplina financiară privind circulaţia numerarului şi decontării cu numerar; 

n) coordonează activitatea din cadrul serviciului "buget-venituri" şi compartimentului 

"contabilitate-financiar"; 

o) colaborează în exercitarea atribuţiilor cu Biroul audit; 

p) organizează şi îndrumă întocmirea și prezentarea spre aprobare a execuției trimestriale a  

bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, precum și a contului anual de execuție; 

r) asigură efectuarea operaţiunilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

t) exercita atribuțiile directorului executiv al Direcției dezvoltare si bugete, pe perioada 

efectuării concediului legal de odihna sau a altor absente.       

Art.20. Serviciul dezvoltare, strategii, programe este condus de un şef serviciu şi are în 

structura sa: 

3.1.1. Compartimentul dezvoltare economică 

3.1.2. Compartimentul dezvoltare rurală 

3.1.3. Compartimentul programe, agenţi economici 

3.1.4. Compartimentul asistenta socială, învăţământ şi sănătate   
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Art.21.  (1) Şeful serviciului îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) organizează si urmăreşte desfăşurarea activităţii din cadrul serviciului pentru realizarea 

atribuţiilor si sarcinilor primite din partea preşedintelui, vicepreşedinţilor, a directorilor si cele 

rezultate din actele normative sau cele rezultate din programele proprii;  

b) organizează si urmăreşte desfăşurarea activităţii secretariatelor Comitetului de dezvoltare 

economica si a celui de dezvoltare rurala a Judeţului Alba; 

c) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind elaborarea de strategii, prognoze, 

programe şi planuri anuale şi de perspectivă pe termen scurt, mediu şi lung de dezvoltare economică, 

socială şi rurală; 

d) răspunde de elaborarea la termen a rapoartelor, informărilor si a altor lucrări in vederea 

prezentării lor conducerii consiliului judeţean; 

e) repartizează activităţile din aria sa de responsabilitate, personalului de specialitate din cadrul 

serviciului si urmăreşte îndeplinirea acestora de către personalul din subordine; 

f) întocmeşte si actualizează fisa postului pentru personalul din subordine; 

g) evaluează necesarul de formare profesionala a personalului din subordine; 

h) evaluează performanta personalului din subordine; 

i) actualizează nomenclatorul arhivistic cu documentele gestionate în cadrul acestui serviciu. 

(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de către directorul 

executiv al direcţiei. 

Art.22.  Serviciul dezvoltare, strategii, programe efectueaza urmatoarele activitati: 

3.1.1. Compartimentul dezvoltare economică: 

a) organizează evenimente de promovare a mediului economic al judeţului; 

b) asigură secretariatul tehnic al Comitetului de dezvoltare economica a Judeţului Alba, 

realizează toate activităţile si operaţiunile necesare derulării in bune condiţii a activităţii acestui 

comitet; 

c) promovează imaginea si oportunităţile de afaceri, cooperare la nivel local si judeţean prin 

realizarea de materiale promoţionale cu privire la Judeţul Alba, pe care le pune la dispoziţie celor 

interesaţi în domeniul de dezvoltare economică a Judeţului Alba; 

d) asigură cadrul specific necesar pentru promovarea dialogului dintre factorii de decizie de la 

nivelul autorităţilor publice locale sau judeţene şi investitori, pentru a face cunoscute politicile publice 

ale administraţiei judeţului; colaborând în vederea atragerii investiţiilor în judeţ; 

e) asigură culegerea şi prelucrarea de informaţii şi de date ce sunt necesare cu privire la 

indicatorii de dezvoltare economico-socială a judeţului pe total şi pe unităţi administrativ teritoriale, 

precum şi pe principalele sectoare de activitate; completează şi actualizează cu acestea baza de date; 

f) efectuează analize cu privire la situaţia economico - sociala a judeţului; 

g) realizează baza de date necesară actualizării website-ului www.investalba.ro şi materialelor 

de promovare a oportunităţilor de investiţii în Judeţul Alba; 

http://www.investalba.ro/
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h) organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, 

târguri şi alte manifestări din domeniul dezvoltării economice a Judeţului Alba; 

i) identifică şi promovează oportunităţi de colaborare şi dezvoltare cu societăţi din zonele 

industriale ale Judeţului Alba, în vederea atragerii lor la realizarea obiectivelor economice de 

dezvoltare durabilă, aflate în strategia teritorială de dezvoltare;  

j) asigură consultanţă de specialitate pentru dezvoltarea activităţilor din domeniul economic, 

pentru sprijinirea investitorilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii, la solicitarea acestora, precum şi 

pentru consiliile locale din unele zone aflate în proces de restructurare industrială, zone care prezintă 

potenţial de creştere economică; 

k) participă la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba precum şi a strategiilor 

microregionale de dezvoltare economică, monitorizează implementarea acestor strategii;  

l) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării consiliului judeţean, 

preşedintelui şi vicepreşedinţilor, în domeniul de competenţă; 

m) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în 

vigoare; 

n) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

3.1.2.  Compartimentul dezvoltare rurală: 

a) colaborează cu structurile teritoriale ale APDRP si GAL-uri pentru implementarea 

programului “LEADER” în judeţ; 

b) asigură secretariatul tehnic al Comitetului de dezvoltare rurală a Judeţului Alba, realizează 

toate activităţile si operaţiunile necesare derulării în bune condiţiuni a activităţii acestui comitet; 

c) promovează imaginea Judeţului Alba, oportunităţile de afaceri şi cooperare la nivel local şi 

judeţean prin realizarea de materiale promoţionale cu privire la Judeţul Alba, pe care le pune la 

dispoziţie celor interesaţi în domeniul dezvoltării rurale a Judeţului Alba; 

d) organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, alte 

astfel de manifestări din domeniul dezvoltării rurale; 

e) realizează baza de date necesară actualizării website-ului www.albarural.ro; 

f) propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale, cu autorităţi 

şi comunităţi locale, fermieri, agricultori, comunitatea de afaceri, alţi participanţi la procesul de 

dezvoltare rurală, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a celor trei componente esenţiale ale 

dezvoltării zonelor rurale: progresul economic, dimensiunea socială şi protecţia mediului; 

 g) participă la elaborarea Strategiei de dezvoltare rurală a Judeţului Alba şi monitorizează 

implementarea direcţiilor şi acţiunilor acesteia; 

h) asigură necesarul şi repartizarea certificatelor de producător;  

http://www.albarural.ro/
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i) gestionează problematica utilizării pajiştilor aflate în domeniul public/privat al comunelor, 

oraşelor şi municipiilor; primeşte şi centralizează capacitatea de păşunat aprobată de consiliile locale 

ale comunelor, face propuneri şi iniţiază proiect de hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul 

Judeţean Alba a preţului mediu/tona de masa verde pe care ulterior îl comunica primăriilor; 

j) gestionează problematica preţurilor medii ale produselor agricole, preia preţurile de la 

Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Alba şi iniţiază proiectul de hotărâre anual în vederea aprobării 

acestor preţuri;   

k) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării consiliului judeţean, 

preşedintelui şi vicepreşedinţilor, în domeniul de competenţă; 

l) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în 

vigoare; 

m) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

3.1.3.  Compartimentul programe, agenţi economici: 

a) participă la elaborarea de programe, planuri anuale şi de perspectivă economică a Judeţului 

Alba, monitorizează implementarea acestora şi actualizarea lor; 

b) acordă, la cerere, asistenţa de specialitate autorităţilor locale municipale, orăşeneşti si 

comunale, unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Alba pentru elaborarea strategiilor si 

programelor proprii; 

c) propune cuprinderea în programele de dezvoltare anuale ale consiliului judeţean a unor 

obiective de investiţii, colaborează cu celelalte direcţii, în vederea identificării şi obţinerii resurselor de 

finanţare necesare;  

d) întocmeşte listele de investiţii pe beneficiari de investiţii, a cererilor de admitere la finanţare 

pe obiective de investiţii ori de câte ori au loc modificări ale bugetului general al judeţului, bugetelor 

creditelor interne şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii; 

e) efectuează analize cu privire la situaţia economică  a judeţului; 

f) participă la elaborarea criteriilor de performanţă, precum şi a indicatorilor de eficienţă 

economică a managementului agenţilor economici la care Consiliul Judeţean Alba este acţionar; 

g) analizează propunerile agenţilor economici cu privire la modificarea, actualizarea şi 

stabilirea de preţuri şi tarife, majorări de capital şi eşalonări sau reeşalonări a unor datorii către bugetul 

propriu al Judeţului Alba; 

h) urmăreşte modul în care agenţii economici, la care consiliul judeţean este acţionar unic sau 

majoritar, derulează programul de producţie şi a indicatorilor aprobaţi prin bugetul de venituri şi 

cheltuieli anual; 
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i) urmăreşte modul în care agenţii economici asigură plata datoriilor către bugetul de stat şi 

bugetele locale; 

j) promovează acţiuni specifice privatizării societăţilor comerciale la care consiliul judeţean 

este acţionar unic, când este cazul; 

k) supune spre aprobare consiliului judeţean bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, 

pentru agenţii economici la care consiliul judeţean este acţionar unic;   

l) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării consiliului judeţean, 

preşedintelui şi vicepreşedinţilor, în domeniul de competenţă; 

m) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în 

vigoare; 

n) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

3.1.4.  Compartimentul asistenţă socială, învăţământ şi sănătate   

a) participă la elaborarea Strategiei Judeţului Alba în domeniul asistenţei sociale, colaborează 

cu autorităţile şi instituţiile judeţene de profil, cu organismele şi organizaţiile non-guvernamentale 

pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiunilor ce revin consiliului judeţean pe linia aplicării politicilor 

de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum şi a altor categorii de persoane aflate în nevoie; 

b) coordonează înfiinţarea şi organizarea de servicii sociale, în concordanţă cu nevoile şi 

situaţiile identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul 

judeţului; 

c) acordă sprijin autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi 

municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi organizării serviciilor 

sociale de interes local; 

d) monitorizează încheierea în condiţiile legii, de contracte/convenţii de parteneriat, contracte 

de finanţare şi co-finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea de 

servicii sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi; 

e) monitorizează financiar şi tehnic contractele încheiate cu furnizori publici sau privaţi de 

servicii sociale; 

f) întocmeşte rapoarte de specialitate, expuneri de motive şi proiecte de hotărâri în domeniul de 

competenţă ce vor fi supuse aprobării Consiliului Judeţean Alba, referate şi proiecte de dispoziţii ale 

preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

g) colaborează cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi şcolile din judeţ pe problematici privind: 

abandonul şcolar, absenteismul, prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun, promovarea unei 

alimentaţii sănătoase, orientării şcolare şi profesionale, reducerea agresivităţii în şcoli, copii cu nevoi 

speciale sau dizabilităţi, copii cu situaţie familială sau materială precară expuşi excluziunii sociale; 
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h) colaborează cu unităţile de învăţământ, cu autorităţi, instituţii publice şi organizaţii non-

guvernamentale în vederea îmbunătăţirii programelor şcolare şi a calificării profesionale a tinerilor, 

participând la diverse proiecte dedicate învăţământului şi prevenirii problematicilor la lit.g, iniţiate de 

şcoli, Inspectoratul şcolar judeţean Alba, Consiliul Judeţean Alba şi sector non-guvernamental; 

i) colectează şi prelucrează date şi informaţii privind programele şi proiectele dedicate 

sistemului de învăţământ; 

j) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a unităţilor de învăţământ şi Inspectoratului 

şcolar judeţean, bazata pe nevoile elevilor şi viitorilor angajatori ai acestora; 

k) colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică, cu unităţile sanitare şi sociale din judeţ, 

autorităţi şi instituţii publice, ONG-uri în vederea promovării şi implementării politicilor naţionale, 

regionale şi locale privind sănătatea publică şi a programele naţionale, adresate grupurilor vulnerabile, 

expuse excluziunii sociale; 

l) participa la iniţierea şi/sau implementarea proiectelor ce vizează sănătatea publică adresate 

grupurilor dezavantajate, colectează şi prelucrează date/informaţii privind aplicarea politicilor publice 

ce vizează sănătatea şi impactul programelor/proiectelor dedicate sănătăţii, adresate grupurilor 

vulnerabile, promovând incluziunea socială a acestora; 

m) participă la elaborarea strategiei judeţene de dezvoltare a sănătăţii, bazată pe nevoile 

comunităţii locale; 

n) urmăreşte implementarea la nivel judeţean a politicilor comunitare specifice dezvoltării 

sociale: asistenţa socială, sănătate publică şi învăţământ; 

o) efectuează analize cu privire la situaţia dezvoltării sociale a judeţului: asistenţa socială, 

sănătate publică şi învăţământ; 

p) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din actele normative. 

Art.23. Serviciul buget–venituri este condus de un sef serviciu si are în structura sa doua 

compartimente: 

3.2.1. Compartimentul buget 

3.2.2. Compartimentul urmărire, încasare venituri şi executare silită 

Art.24. (1) Seful serviciului îndeplinește următoarele atribuții: 

a) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind fundamentarea, elaborarea şi 

execuţia bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea consiliului 

judeţean;  

b) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind verificarea, centralizarea 

trimestrială, anuală a situaţiilor financiare ale ordonatorilor terţiari de credite şi ale aparatului de 

specialitate şi depunerea la Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba la termenele stabilite; 
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c) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind stabilirea, urmărirea şi încasarea 

veniturilor proprii ale consiliului judeţean, precum şi aplicarea măsurilor de executare în cazul 

debitorilor care n-au făcut plata obligaţiilor bugetare; 

d) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii specifice privind consilierea 

administraţiilor locale din Judeţul Alba in implementarea proiectelor, in vederea eficientizării si 

creşterii capacitaţii administrative a acestora; 

e) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii din cadrul serviciului pentru realizarea 

atribuţiilor şi sarcinilor primite şi a celor rezultate din actele normative sau rezultate din programele 

proprii; 

f) răspunde de elaborarea la termen a rapoartelor, informărilor şi a altor lucrări în vederea 

prezentării lor conducerii consiliului judeţean; 

g) repartizează activităţile din aria sa de responsabilitate, personalului de specialitate din 

cadrul serviciului; 

h) întocmeşte şi actualizează fişa postului pentru personalul din subordine; 

i) evaluează necesarul de instruire şi perfecţionare a personalului din subordine; 

j) evaluează performanţa personalului din subordine; 

k) actualizează nomenclatorul arhivistic cu documentele gestionate în cadrul acestui 

serviciu. 

  (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre directorul 

executiv al direcţiei. 

Art.25. Serviciul buget–venituri efectuează următoarele activităţi: 

3.2.1.  Compartiment Buget 

a) fundamentează propuneri referitoare la proiectul bugetului propriu al judeţului şi al bugetelor 

instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba;  

b) fundamentează si elaborează bugetul general al Judeţului Alba conform clasificaţiei 

bugetare; 

c) elaborează propunerea de defalcare pe trimestre a bugetului anual aprobat, pentru activitatea 

proprie si  instituţiile de sub autoritatea consiliului judeţean; 

d) urmăreşte şi verifică execuţia bugetului propriu şi execuţia bugetelor instituţiilor publice din 

subordinea consiliului judeţean; 

e) analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de rectificare a bugetului 

propriu al judeţului şi bugetelor instituţiilor de sub autoritatea consiliului judeţean; 

f) analizează, fundamentează şi centralizează propunerile privind proiecţia veniturilor şi a 

cheltuielilor pe următorii 3- 5 ani, precum şi programul de acţiuni multianuale, detaliat pe obiective şi 

ani de execuţie, atât pentru bugetul propriu cât şi pentru instituţiile publice de sub autoritatea 

consiliului judeţean; 
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g) întocmeşte lucrările referitoare la proiecte de hotărâri privind repartizarea pe unităţi 

administrativ teritoriale a sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte 

de infrastructură care necesită cofinanţare locală; 

h) verifică, centralizează trimestrial şi anual situaţiile financiare ale ordonatorilor terţiari de 

credite şi ale aparatului de specialitate şi le depune la Administrația Județeana a Finanțelor Publice 

Alba la termenele stabilite; 

i) întocmeşte lucrări referitoare la contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

j) întocmeşte trimestrial lucrări referitoare la execuția bugetelor pe cele doua secțiuni: 

funcționare si dezvoltare;   

k) elaborează propuneri pentru utilizarea excedentului bugetar şi urmăreşte constituirea 

acestuia; 

l) elaborează calcule privind variante proprii ale nivelului cheltuielilor si evoluţiile acestora în 

perspectivă, pentru acţiunile finanţate din bugetul local; 

m) fundamentează proiecte de acte normative (proiecte hotărâri de guvern)  pentru obţinerea de 

surse de finanţare pe anumite obiective, proiecte şi segmente de activitate ce prezintă interes pentru 

Judeţul Alba; 

n) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba notele de 

fundamentare privind alocarea de sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, pentru finanţarea drumurilor judeţene şi pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

o) întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de 

învăţământ special din judeţ; 

p) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba deschiderea, 

repartizarea/retragerea creditelor bugetare pentru cheltuielile aprobate în buget în limita creditelor 

bugetare şi potrivit destinaţiilor aprobate în buget şi în raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la 

dispoziţie anterior; 

q) urmăreşte subvenţiile primite de la bugetul de stat aferente planurilor urbanistice generale si 

a regulamentelor de urbanism, precum şi a lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar şi de construire a 

băncilor de date urbane şi întocmeşte ordinele de plată pentru decontarea acestora. 

r) analizează notele justificative de solicitare de subvenţii şi alocaţii bugetare şi îndeplineşte 

procedurile de finanţare şi de plată a unităţilor subordonate, unităţilor de învățământ special din 

județul Alba, a contribuţiilor aferente personalului neclerical; 

s) efectuează operațiunile de plați fără numerar in baza facturilor emise de furnizori conform 

programului de lucrări aprobat si a contractelor încheiate, pentru drumurile şi podurile judeţene; 

t) întocmeşte împreună cu alte compartimente proiecte cu finanţare externă şi acţionează pentru 

implementarea şi monitorizarea acestora; 
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u) derulează Planul Anual European de furnizare de ajutoare alimentare în beneficiul 

persoanelor cele mai defavorizate in conformitate cu prevederile Hotărârii nr.600/13.05.2009 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

v) îndeplineşte şi alte sarcini încredinţate de conducerea consiliului judetean. 

3.2.2. Compartiment urmărire, încasare venituri şi executare silită 

a) analizează şi supune spre aprobare, în toate etapele, veniturile proprii pe categorii de 

bugete; 

b) conduce evidentele privind datoria publica; 

c) participă la fundamentarea proiectelor de acte normative pentru finanţare pe anumite 

obiective, proiecte şi segmente de activitate ce prezintă interes pentru judeţul Alba; 

d) întocmeşte împreună cu alte compartimente proiecte cu finanţare externă şi acţionează 

pentru implementarea şi monitorizarea acestora; 

e) efectuează calculul indicatorilor de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii ale 

bugetului local; 

f) identifică noi surse de finanţare pentru creşterea veniturilor consiliului judeţean; 

g) stabileşte împreună cu direcţiile de specialitate şi supune spre aprobare consiliului 

judeţean impozitele şi taxele locale ce le datorează consiliului judeţean;  

h) efectuează urmărirea şi încasarea impozitelor si taxelor locale stabilite de consiliul 

judeţean; 

i) efectuează controlul, constatarea, urmărirea si încasarea impozitelor si taxelor locale de 

interes judeţean;  

j) aplică măsuri de executare în cazul debitorilor pentru veniturile proprii, care n-au făcut 

plata obligaţiilor bugetare faţă de Consiliul Județean Alba; 

k) emite titlul de creanţa prin care se stabileşte si se individualizează obligaţia de plata 

privind creanţele bugetare; 

l) colectează creanţele bugetare provenite din impozite, taxe, chirii, redevenţe, amenzi si 

alte venituri; 

m) întocmeşte şi transmite înştiinţarea de plată; 

n) urmăreşte termenele de plata a obligaţiilor de plata privind creanţele bugetare, prevăzute 

in actele normative care le reglementează; 

o) procedează la stingerea creanţelor bugetare utilizând modalităţile prevăzute de lege; 

p) îndeplineşte şi alte sarcini încredinţate de conducerea consiliului judetean. 

Art. 26. Compartimentul contabilitate-financiar efectueaza urmatoarele activitati: 

a) organizează si conduce evidenţa contabilă a resurselor financiare din bugetul judeţului pentru 

activitatea proprie a consiliului judeţean, Centrului militar judeţean, Inspectoratul pentru Situații de 
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Urgenta şi alte servicii publice din subordinea consiliului judeţean, care nu dispun de compartiment de 

specialitate; 

b) organizează evidenţa contabilă, în partidă dublă, sintetică şi analitică a patrimoniului 

Consiliului Judeţean Alba, Centrului militar judeţean, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta; 

c) organizează evidenţa contabilă în partidă dublă, sintetică şi analitică a debitorilor, 

creditorilor, a cheltuielilor Consiliului Judeţean Alba, Centrului militar judeţean şi alte servicii publice 

din subordine consiliului judeţean, care nu dispun de compartiment de specialitate, în conformitate cu 

legea; 

d) organizează si conduce contabilitatea operațiunilor de încasări si plăti in numerar prin 

casierie; 

e) efectuează toate platile prin virament privind activitatea proprie a consiliului județean, 

Centrului militar județean, Inspectoratului pentru Situații de Urgenta a Județului Alba si a altor servicii 

publice din subordinea consiliului județean, care nu dispun de compartiment de specialitate, in 

conformitate cu legea, urmărind încadrarea in prevederile bugetului aprobat pe capitole, subcapitole, 

articole si alineate; 

f) urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont de la Trezoreria Municipiului Alba Iulia şi  

verifică corespondenţa lor cu documentele însoţitoare; 

g) întocmește documentele pentru efectuarea controlului salariilor din trezorerie; 

h) întocmeşte lunar contul de execuţie a cheltuielilor din bugetul local si balanţa de verificare 

pentru activitatea proprie a Consiliului Judeţean Alba, Centrului militar judeţean si alte servicii publice 

din subordinea consiliului judeţean, care nu dispun de compartiment de specialitate, in conformitate cu 

legea; 

i) întocmeşte trimestrial situaţiile financiare cu anexele aferente, pentru activitatea proprie a 

Consiliului Judeţean Alba, Centrului militar judeţean şi alte servicii publice din subordinea consiliului 

judeţean, care nu dispun de compartiment de specialitate, în conformitate cu legea; 

j) asigura valorificarea inventarierii anuale a patrimoniului, determina rezultatele inventarierii 

si înregistrarea acestora in contabilitate; 

k) organizează sistemul informaţional-financiar in concordanta cu cel al Administrației 

Județene a Finanţelor Publice  Alba; 

l) întocmeşte contractele de garanţii în numerar pentru funcţiile de gestionar şi urmăreşte 

constituirea garanţiilor; 

m) verifică zilnic registrul de casa şi corelaţia dintre documentele justificative privind plăţile, 

chitanţele şi registrul de casa, soldul registrului de casa şi respectarea regulamentului operaţiunilor de 

casa; 

n) conduce evidenţa analitică a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a altor bunuri 

materiale pe categorii; 
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o) exercita controlul financiar preventiv privind legalitatea şi regularitatea operaţiunilor 

efectuate pe seama fondurilor publice, precum şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare stabilite 

potrivit legii; 

p) asigura introducerea şi prelucrarea tuturor datelor din contabilitate in sistem informatizat; 

q) participa la şedinţele comisiilor de specialitate, atunci când se prezintă şi se dezbat probleme 

din activitatea compartimentului; 

r) îndeplineşte şi alte activităţi specifice compartimentului, rezultate din acte normative sau 

stabilite de conducerea consiliului;    

s) participa la organizarea licitației pentru atribuirea contractelor de furnizare din cadrul 

programului "Lapte-corn", monitorizează aplicarea programului, întocmește rapoarte lunare si 

semestriale si transmite la APIA documentația pentru obținerea subvenției pentru furnizarea laptelui in 

instituțiile școlare;  

t) întocmește prognoza plaților ce urmează a fi efectuate pentru fiecare decada a lunii; 

u) întocmeşte urmatoarele situatii de raportare lunara: contul de executie al: bugetului creditelor 

externe/interne, bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii/integral din venituri 

proprii; executia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile; 

situatia platilor restante, indicatori din bilant si notele explicative aferente;  

v) întocmeşte declarația: 100 ,,privind obligaţiile de plată la bugetul de stat’’; 

w) întocmeşte lunar raportarea privind monitorizarea posturilor si a cheltuielilor de personal 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba si instituţiile subordonate finanţate integral 

din bugetul local si instituţiile subordonate finanţate din venituri proprii si subvenţii de la bugetul local, 

către Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba; 

x) organizează şi conduce evidenţa extracontabila a angajamentelor bugetare, angajamentelor 

legale si raportarea acestora conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2002 de 

aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor 

instituției publice precum si efectuarea  permanenta a comparației datelor din contul 8060, 8066, 8067, 

determinând creditele bugetare disponibile care mai pot fi angajate. 

 

SECTIUNEA a-4-a 

4.   BIROUL RESURSE UMANE  

 

Art.27. (1) Biroul resurse umane este subordonat preşedintelui si este condus de un şef de 

birou care îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

a) organizează, coordonează şi conduce activitatea biroului şi ia măsuri pentru realizarea 

atribuţiilor ce îi revin din Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, repartizând activităţile personalului din subordine şi urmărind realizarea 

corectă şi la termen a acestora; 
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b) coordonează activitatea de întocmire a statelor de plată, a statelor de personal si a 

declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a 

persoanelor asigurate; 

a) răspunde de elaborarea informărilor, rapoartelor, a altor lucrări de analiză şi fundamentare a 

deciziilor şi le prezintă preşedintelui consiliului judeţean; 

b) asigură legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la administrarea şi 

gestionarea evidenţei funcţiilor şi funcţionarilor publici; 

c) fundamentează şi propune programe de formare a personalului din aparatul de specialitate; 

d) coordonează aplicarea legislaţiei în vigoare privind resursele umane şi gestiunea funcţiilor 

publice la instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea consiliului judeţean; 

e) conduce activitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de 

funcţionari publici şi personal contractual din aparatul de specialitate precum si a manegerilor si 

directorilor institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean Alba; 

f) conduce activitatea de organizare a evaluarilor pentru manegerii institutiilor publice din 

subordinea Consiliului Judetean Alba; 

g) acordă consultanţă de specialitate personalului din cadrul primăriilor din judeţ şi instituţiile 

publice subordonate pentru aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare; 

h) colaborează cu comisia de disciplină şi comisia paritară constituite la nivelul consiliului 

judeţean ; 

i) actualizeaza nomenclatorul arhivistic cu documentele create in cadrul acestui birou; 

j) îndeplineşte, potrivit legii, alte atribuţii încredinţate de preşedinte sau de consiliul judeţean. 

(2) În perioada absenţei titularului postului atribuţiile acestuia urmează a fi delegate, în 

condiţiile legii, de către preşedintele consiliului judeţean. 

Art.28. Biroul resurse umane efectuează în condiţiile legii, următoarele activităţi: 

a) elaborează proiectul de hotărâre şi întocmeşte raportul de specialitate pentru aprobarea 

statului de funcţii, organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea 

consiliului judeţean; precum şi pentru aprobarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru 

aparatul de specialitate şi unităţile din subordine; 

b) organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionari publici şi 

personal contractual din aparatul de specialitate precum si a manegerilor si directorilor institutiilor 

publice din subordinea Consiliului judetean Alba; 

c) întocmeşte documentaţia necesară în vederea numirii în funcţii publice, încadrarea 

personalului contractual, încetarea si suspendarea raporturilor de serviciu sau a contractelor individuale 

de muncă pentru funcţionarii publici respectiv personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate, precum şi pentru manegerii si directorii institutiilor publice din subordinea Consiliului 

Judetean Alba; 
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d) urmăreşte şi coordonează realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale pentru personalul din aparatul de specialitate şi pentru personalul de conducere de la 

instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea consiliului judeţean; 

e) urmareste si coordonează activitatea de întocmire a fişei postului pentru personalul din 

aparatul de specialitate si pentru directorii institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean 

Alba; 

f) urmareste si coordoneaza programarea si efectuarea concediilor de odihna; 

g) întocmeşte documentaţia cu privire la promovarea în clasă şi în gradul profesional imediat 

superior a funcţionarilor publici, precum şi avansarea în grad sau treaptă a persoanelor cu contract 

individual de muncă; 

h) întocmeşte planul anual de perfecţionare a personalului din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

i) gestioneaza activitatea de prevenire a riscurilor profesionale, protecţie a sănătăţii şi 

securitatii angajatilor, eliminare a factorilor de risc şi accidentare; 

j) gestionează informațiile referitoare la respectarea normelor de conduită de către 

funcționarii publici și personalul contractual şi le comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

pentru funcţionarii publici şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru personalul 

contractual; 

k) întocmeşte si actualizeaza Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru personalul 

contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

l) intocmeşte dosarul profesional pentru funcţionarii publici şi dosarul personal pentru 

personalul contractual şi demnitari, actualizează şi asigură păstrarea acestora în condiţii de siguranţă, 

asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi eliberează la solicitarea acestora documente 

care să ateste activitatea desfăşurată de acestia; 

m) întocmeşte rapoarte statistice şi monitorizări lunare, trimestriale, semestriale şi anuale 

privind numărul salariaţilor şi cheltuielile instituţiei cu personalul; 

n) întocmeşte documentaţia necesară în vederea stabilirii drepturilor salariale, conform 

legislaţiei în vigoare şi emiterea actelor administrative în acest sens ; 

o) întocmeşte statele de plată, statele de personal şi declaratia privind obligatiile de plata a 

contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru: aparatul 

de specialitate al consiliului judeţean, consilierii judeţeni, membrii din Autoritatea Teritoriala de 

Ordine Publica Alba, managerii institutiilor publice de cultura, alte comisii care îşi desfăşoară 

activitatea şi sunt remunerate din bugetul consiliului judeţean, precum şi pentru Serviciul public 

judeţean “Salvamont” Alba 

p) eliberează adeverinţe şi soluţionează cereri şi petiţii la solicitarea celor interesaţi; 

q) acordă asistenţă de specialitate cu privire la întocmirea statului de funcţii, organigramei, 

regulamentului de organizare şi funcţionare, aplicarea normativelor de personal, încadrarea 
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personalului contractual şi a funcţionarilor publici, acordarea drepturilor salariale prevăzute de actele 

normative în vigoare, organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, 

precum şi orice alte probleme în domeniul resurselor umane şi gestiunea funcţiilor publice, la 

solicitarea celor interesaţi ; 

r) stabileşte necesarul de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru aparatul de 

specialitate şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat, pe capitole şi subcapitole; 

s) asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean ; 

t) primeşte, înregistrează, evidenţiază în registre speciale declaraţiile de avere şi declaraţiile 

de interese ale personalului cu funcţii de conducere şi ale funcţionarilor publici din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în care scop exercită atribuţiile prevăzute la art.10 din Legea 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 144/2007 ; 

u) participă în comisiile de concurs sau soluţionare a contestaţiilor, la concursurile organizate 

pentru ocuparea posturilor vacante de conducere sau execuţie, în care sunt desemnaţi ; 

v) asigură intocmirea, păstrarea, evidenţa şi conservarea documentelor care conţin informaţii 

clasificate; 

w) alte atribuţii specifice activităţii biroului ce decurg din actele normative în vigoare sau 

stabilite de conducerea consiliului; 

x) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în 

vigoare. 

 

SECTIUNEA a-5-a 

5. BIROUL AUDIT  

 

Art.29. (1) Biroul audit este organizat ca o structura functionala independenta, aflata in 

subordinea directa a Presedintelui Consiliului Judetean Alba si este condus de un sef birou, functionar 

public care are următoarele atribuţii privind activitatea de audit intern: 

a) elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public 

intern; 

b) este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit public intern;   

c) asigura resursele necesare indeplinirii planului de audit public intern in mod eficient; 

d) avizeaza numirea/revocarea auditorilor interni; 

e) planifica activitatea de perfectionare a auditorilor interni; 

f) este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor de desfasurare a misiunii de audit public 

intern; 

g) desemneaza un alt auditor intern pentru supervizarea misiuni de audit public intern in care 

este implicat;  
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            (2) În perioada absenţei titularului postului atribuţiile acestuia urmează a fi delegate, în 

condiţiile legii, de către preşedintele consiliului judeţean. 

Art.30. Biroul de audit efectueaza, in conditiile legii urmatoarele activitati: 

a) auditeaza cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele: 

1. activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de Consiliul judetean Alba din 

momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv 

a fondurilor provenite din finanţare externă; 

2. platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare; 

3. administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de 

bunuri din domeniul privat al judetului Alba; 

4. concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al judetului Alba; 

5. constituirea veniturilor publice, la consiliul judetean si la institutiile subordonate, respectiv 

modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea 

acestora; 

6. alocarea creditelor bugetare; 

7. sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; 

8. sistemul de luare a deciziilor; 

9. sistemele de conducere si control,  precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme. 

10. sistemele informatice. 

b) elaboreaza normele metodologice specifice activitatii de audit public intern la Consiliul 

Judetean Alba cu aprobarea prin dispozitie a ordonatorului principal de credite si supuse spre avizare 

de catre Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI); 

c) avizeaza normele metodologice specifice activitatii de audit ale institutiilor subordonate; 

d) stabileste planul anual de audit public intern pana la data de 30 noiembrie a anului 

precedent celui pentru care se elaboreaza si este supus aprobarii presedintelui Consiliului Judetean 

Alba; 

e) intocmeste referatul de justificare care cuprinde modul de selectare a misiunilor de audit 

public intern cuprinse in plan; 

f) elaboreaza planul multianual de audit public intern 

g) verifica respectarea normelor metodologice proprii si a Codului privind conduita etica in 

cadrul compartimentelor de audit public intern de la institutiile subordonate Consiliului Judetean Alba 

si daca este cazul initiaza masurile corective necesare in cooperare cu conducatorii institutiilor in 

cauza; 

h) informeaza Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre 

recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele 

acestora; 
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i) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii raporteaza imediat 

conducatorului institutiei, respectiv presedintelui Consiliului Judetean Alba si structurii de control 

intern abilitate; 

j) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern; 

k) desfasoara audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, 

necuprinse in planul anual la solicitarea presedintelui; 

l) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management 

financiar si control ale Consiliului Judetean Alba si al institutiilor subordonate sunt transparente si sunt 

conforme cu normele de legalitate, regularizate, economicitate, eficienta si eficacitate; 

m) auditeaza activitatile cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice precum si cele 

privind administrarea patrimoniului institutiei; 

n) transmit la Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern la cererea acesteia 

rapoartele periodice privind constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile de audit; 

o) elaboreaza procedurile operationale pentru activitatea biroului audit; 

p) efectueaza activităţi de consiliere. 

 

SECTIUNEA a-6-a 

6. DIRECTIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI SI INFORMATICA 

 

Art.31. Directia gestionarea patrimoniului si informatica este subordonata presedintelui şi 

este condusă de un director executiv, având in componenta sa: 

6.1. Serviciul administrativ 

6.2. Compartimentul relaţii internaţionale 

6.3. Compartimentul informatica  

6.4. Compartimentul cultură, educaţie şi relaţii interinstituţionale 

6.5.    Compartimentul achizitii publice 

6.6.    Compartimentul administrarea domeniului public si privat 

Art.32. (1) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) organizează, coordonează şi conduce activitatea direcţiei; 

 b) participă la elaborarea şi fundamentarea lucrărilor necesare adoptării actelor decizionale la 

nivelul Consiliului Judeţean Alba; 

 c) răspunde de elaborarea rapoartelor, sintezelor şi informărilor solicitate de conducerea 

consiliului judeţean cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul direcţiei; 

 e) asigură aplicarea corectă a actelor normative în activitatea de specialitate a compartimentelor 

direcţiei; 

 f) asigură implementarea programelor de perfecţionare profesională a personalului din cadrul 

direcţiei în cooperare cu Biroul resurse umane; 
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 g) organizeaza elaborarea Programului anual al achizitiilor publice pe baza propunerilor 

transmise de catre compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 h) asigura transparenta procesului de achizitii publice; 

 i) coordoneaza elaborarea raportului anual privind contractele atribuite si transmiterea acestuia 

catre Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice; 

 j) coordoneaza activitatile administrative, de protocol, de asigurare a necesarului de materiale, a 

logisticii si de transport la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Alba; 

 k) raspunde de elaborarea rapoartelor, informarilor, a altor lucrari necesare fundamentarii 

procesului decizional sau care se prezinta Consiliului Judetean Alba; 

 l) gestioneaza sistemul informatic existent la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judetean Alba, precum si formarea si perfectionarea personalului in vederea utilizarii eficiente a 

acestuia; 

 m) raspunde de fundamentarea actiunilor de cooperare sau asociere cu alte autoritati ale 

administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si de aderarea la asociatii nationale 

sau internationale ale autoritatilor administratiei publice locale; 

 n) asigura conditiile de desfasurare pentru activitatile culturale, de pastrare si promovare a 

patrimoniului cultural al judetului Alba; 

 o) asigura conditiile de desfasurare pentru activitatile educativ-stiintifice si sportive pentru 

tineret; 

 p) colaboreaza la intocmirea contractelor de management ale conducerii institutiilor publice de 

cultura, tine evidenta acestora si urmareste implementarea lor; 

 r) colaboreaza la intocmirea regulamentelor de organizare si functionare ale institutiilor de 

cultura; 

 s) coordoneaza intocmirea programului anual al manifestarilor culturale. 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de către 

preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 Art.33. (1) Serviciul administrativ este condus de un sef serviciu care are urmatoarele 

atributii: 

 a) organizează activitatea fiecarui salariat din subordine, stabileste sarcinile acestora si 

urmareste realizarea lor; 

 b) intocmeste propunerile anuale privind cheltuielile administrative; 

 c) raspunde de intocmirea Planului de paza al institutiei urmarind realizarea clauzelor 

contractelor de prestari servicii cu acest obiect; 

 d) urmareste incheierea si derularea contractelor de utilitati necesare bunei desfasurari a 

activitatii in sediul Consiliului Judetean Alba; 

 e) actualizează proiectele de dispoziţii privind Nomenclatorul arhivistic cu privire la 

documentele create în cadrul serviciului; 
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 f) intocmeste si actualizeaza fisa postului pentru personalul din subordine; 

 g) evalueaza necesarul de instruire si formare profesionala a personalului din subordine; 

 h) evalueaza personalul din subordine; 

 i) participa in comisiile de licitatie pentru achizitia de bunuri; 

 j) actualizeaza Programul de paza si prevenire a incendiilor. 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre directorul 

executiv al direcţiei. 

 Art.34. Serviciul administrativ efectueaza urmatoarele activitati: 

 a) gestioneaza activitatile privind identificarea si procurarea necesarului de materiale, mijloace 

fixe, obiecte de inventar; 

 b) asigura buna executare a lucrarilor de intretinere, utilizarea rationala a dotarilor aferente, a 

mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniu; 

 c) tine evidenta contractelor de achizitii specifice activitatilor administrative privind bunurile si 

servicile achizitionate de la diferiti furnizori; 

 d) participa la inventarierea bunurilor din patrimoniu, asigura ducerea la indeplinire a 

hotararilor privind casarea, declasarea sau scoaterea din evidenta a bunurilor din inventar; 

 e) asigura realizarea serviciilor de curatenie in sediul Consiliului Judetean Alba; 

 f) asigura depozitarea, conservarea si distribuirea materialelor, echipamentelor si rechizitelor de 

birou, potrivit regulilor de gestiune; 

 g) participa la organizarea protocolului de primire a oaspetilor si a delegatiilor din tara si 

strainatate cu prilejul organizarii de catre consiliul judetean a unor simpozioane, colocvii, receptii, etc.; 

 h) raspunde de intretinerea si exploatarea parcului auto propriu, aprovizionarea si gestionarea 

carburantilor si a pieselor de schimb, tinand evidenta detaliata a acestora conform sistemului de 

reglementari in vigoare; 

 i) tine evidenta informarilor si rapoartelor inaintate Consiliului Judetean Alba de catre 

Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta a Judetului Alba; 

 j) participa la aplicatiile organizate de catre Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta al 

Judetului Alba; 

 k) tine evidenta si gestioneaza mijloacele fixe si unele obiecte de inventar din punctul judetean 

de comanda al protectiei civile; 

 l) asigura aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor; 

 m) asigura aplicarea prevederilor Legii nr.132/2010 privind valorificarea materialelor si 

deseurilor reziduale. 

 Art. 35. Compartimentul relaţii internaţionale desfasoara următoarele activităţi: 

 a) contribuie la promovarea intereselor judeţului Alba în ţară şi străinătate; 

 b) organizeaza activitatile specifice acţiunilor de cooperare, de asociere cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice locale din ţară sau străinătate; 
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 c) formulează propuneri şi desfăşoară lucrări pregătitoare în vederea încheierii unor acorduri de 

cooperare sau colaborare cu regiuni din străinătate inclusiv de aderare la asociaţii naţionale şi 

internaţionale, în condiţiile legii; 

 d) elaborează calendarul evenimentelor internaţionale pentru consiliul judeţean, cuprinzand 

acţiuni proprii şi în parteneriat si asigura desfasurarea actiunilor din calendar; 

 e) prezinta informari referitoare la evolutia actiunilor de cooperare, de asociere, precum si 

informări referitoare la indeplinirea obiectivelor acordurilor de colaborare. 

 Art.36. Compartimentul informatica desfasoara urmatoarele activitati: 

 a) asigura intocmirea si punerea in aplicare a programului de informatizare pe baza strategiei 

nationale şi a normelor legale; 

 b) analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte compartimente din aparatul de 

specialitate, sistemul informatizat al consiliului judeţean şi formulează propuneri şi concepte privind 

informatizarea unor activităţi; 

 c) prelucrează şi asimilează aplicaţii preluate de la terţi şi întreţine biblioteca de arhive şi 

programe electronice; 

 d) implementează aplicaţii informatice, gestionează, exploatează, actualizează aplicaţiile 

proprii, precum şi cele preluate de la terţi şi asigură asistenţa tehnică personalului utilizator; 

 e) asigură instruirea funcţionarilor din compartimentele unde este instalată tehnică de calcul şi 

sunt implementate aplicaţii informatice; 

 f) stabileşte necesarul de tehnică de calcul şi produse software pentru serviciile şi 

compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului judeţean pentru a fi cuprins în lista de 

investiţii anexă la bugetul propriu al judeţului; 

 g) elaboreaza documentaţiile pentru achiziţionarea de tehnică de calcul, în conformitate cu 

reglementările legale; 

 h) se preocupă de asigurarea activităţii de service pentru întreţinerea tehnicii de calcul, precum 

şi de asigurarea cu materiale consumabile specifice activităţii de informatică; 

 i) asigură documentarea şi cooperarea în domeniul informaticii cu personalul din aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean şi instituţii de profil din ţară şi străinătate şi acordă asistenţă de 

specialitate consiliilor locale, la cerera acestora; 

 j) aplica prevederile legale privind asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice 

si a functiilor publice; 

 k) gestionează pagina web a Consiliului Judeţean Alba – www.cjalba.ro; 

 l) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conduecerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare.  

 Art.37. Compartimentul cultură, educaţie şi relaţii interinstituţionale desfasoara 

urmatoarele activitati: 
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 a) elaboreaza programe si proiecte in concordanta cu strategiile sectoriale privind cultura şi 

patrimoniul cultural, pentru a oferi servicii culturale adecvate nevoilor culturale comunitare şi pentru 

conservarea şi promovarea patrimoniului mobil şi imobil, revitalizarea traditiilor şi obiceiurilor locale, 

a ocupaţiilor specifice tradiţionale în domeniul artizanatului şi meşteşugurilor; 

 b) iniţiază şi sprijină proiecte de promovare a artei, culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a 

meşteşugurilor şi artei populare autentice, în scopul păstrării specificului zonal, a diversităţii şi 

identităţii etnoculturale; 

 c) acordă asistenţă de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte culturale de către 

instituţii publice sau alte persoane juridice; 

 d) sprijină, în condiţiile legii, editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare în domeniul 

culturii şi artei, asigură editarea şi difuzarea materialelor informative şi de promovare a moştenirii 

culturale, potrivit obiectului de activitate; 

 e) participa la elaborarea proiectelor regulamentelor de organizare si functionare ale institutiilor 

de cultura aflate in subordinea Consiliului Judetean Alba, a proiectelor contractelor de management ale 

conducatorilor acestora si asigura monitorizarea lor; 

 f) asigură condiţiile necesare pentru organizarea şi desfăsurarea activitatilor sportive destinate 

tinerilor; 

 g) identifica structurile neguvernamentale şi structurile asociative de tineret in vederea 

sustinerii actiunilor acestora şi a initierii de parteneriate; 

 h) personalul compartimentului participă în comisiile de concurs pentru desfăşurarea 

concursului de proiecte de management la instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba; 

 i) personalul compartimentului participă în comisiile de evaluare a managementului instituţiilor 

publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

 î) propune dezvoltarea de parteneriate cu structurile asociative de tineret, cu alte instituţii, 

structuri guvernamentale sau neguvernamentale in vederea elaborarii de programe pentru tineret care 

sa contribuie la: 

 -  dezvoltarea responsabilitatii personale a tinerilor, iniţiativei, a solidaritatii si a spiritului civic; 

 -  stimularea participarii active a tinerilor în procesul decizional; 

 -  creşterea spiritului de iniţiativă, solidaritate şi antreprenorial al tinerilor; 

 - dezvoltarea activităţii de voluntariat ca mijloc de participare şi dezvoltare personală a 

tinerilor; 

 - prevenirea si diminuarea delicventei în rândul tinerilor; 

 - informarea şi consilierea tinerilor. 

 j) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conduecerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare.  

 Art.38. Compartimentul achizitii publice desfasoara urmatoarele activitati: 
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 a) elaboreaza Programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 

comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante şi il supune spre aprobare 

conducerii; 

 b) elaboreaza sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire 

sau în cazul organizării unui concurs de soluţii a documentaţiei de concurs; 

 c) îndeplineste obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 

Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 d) aplica şi finalizeaza procedurile de atribuire; 

 e) constituie şi păstreaza dosarul achiziţiei publice; 

 f) acorda asistenta tehnica de specialitate autoritatilor administraţiei publice locale şi unităţilor 

subordonate Consiliului Judeţean Alba, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării 

procedurii de atribuire; 

 g) participa în comisiile de evaluare a ofertelor pentru instituţiile din subordinea Consiliului 

Judeţean Alba şi a consiliilor locale din judeţ, la solicitarea acestor, în calitate de expret cooptat; 

 h) elaboreaza impreuna cu Serviciul juridic-contencios si transmite catre Comisia Nationala de 

Solutionare a Contestatiilor punctul de vedere al autoritatii contractante in cazul contestatiilor; 

 i) asigura inregistrarea autoritatii in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP); 

 j) participa la elaborarea studiilor de fundamentare si oportunitate a deciziilor de concesionare 

de lucrari publice sau de servicii; 

 k) publica necesitatea aplicarii solutiei concesiunii; 

 l) colaboreaza la intocmirea rapoartelor intermediare si cel final; 

 m) propune criteriile de atribuire a contractelor de concesiune a lucrarilor publice si a 

serviciilor; 

 n) intocmeste raportul anual privind contractele atribuite si il transmite catre Autoritatea 

Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice; 

 o) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 Art.39. Compartimentul administrarea domeniului public si privat efectueaza urmatoarele 

activitati: 

 a) tine evidenţa domeniului public şi privat al judeţului Alba şi asigură respectarea procedurilor 

legale privind completarea inventarelor, transmiterea/cuprinderea unor bunuri din/în domeniul public 

sau privat al judeţului în/din domeniul public sau domeniul privat a altor unităţi administrativ–

teritoriale sau în/din domeniul public al statului; 

 b) fundamentează propunerile şi condiţiile de dare în administrare sau folosinţă gratuită, de 

închiriere sau concesionare, respectiv de vânzare a bunurilor din proprietatea privată a judeţului, 

precum şi de cumpărare, pe bază de raport de evaluare, a unor bunuri; 
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 c) organizează procedurile de achiziţii publice specifice compartimentului, potrivit legislaţiei în 

vigoare şi urmăreşte derularea contractelor de servicii atribuite; 

 d) organizează, în condiţiile legii, procedurile de licitaţii publice deschise pentru închirierea sau 

concesionarea unor bunuri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba, respectiv pentru vânzarea 

unor bunuri, proprietate privată a judeţului Alba; 

 e) realizează, în colaborare cu alte compartimente (juridic-contencios, cadastru, contabilitate) 

activităţile aferente publicitatii imobiliare a bunurilor imobile din domeniul public şi privat de interes 

judeţean şi de înregistrare a valorii contabile, ca urmare a evaluării acestora; 

 f) face propuneri pentru executarea unor lucrări de reparaţii, întreţinere sau investiţii asupra 

unor imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba şi urmăreşte modul de întreţinere a 

imobilelor date în administrare, folosinţă gratuită, închiriate sau concesionate; 

 g) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judeţean Alba şi a dispoziţiilor 

preşedintelui acestuia, în domeniul administrării patrimoniului judeţului; 

 h) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 
SECTIUNEA a-7-a 

7. DIRECTIA TEHNICA 

 

Art.40. Directia tehnica este subordonata unui vicepresedinte nominalizat prin Dispozitia 

Presedintelui Consiliului Judetean Alba, este condusă de un director executiv şi are în componenta sa: 

    7.1 Compartimentul suport implementare 

    7.2 Compartimentul arii protejate 

    7.3 Serviciul de turism 

          7.3.1 Compartimentul evenimente 

          7.3.2 Compartimentul materiale promoţionale 

          7.3.3 Compartmentul dezvoltare 

    7.4 Compartimentul proiecte, lucrări publice 

    7.5 Serviciul de administrare a drumurilor judeţene 

7.5.1 Compartimentul urmărire producţie 

 7.5.2 Compartimentul contractare, programe, sinteze 

 7.5.3 Compartimentul transporturi 

    7.6 Compartimentul programe, proiecte, mediu 

    7.7 Compartimentul unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice 

Art.41. Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea directiei; 
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b) asigură organizarea şi desfasurarea de acţiuni de promovare a potenţialului turistic al 

judeţului; 

c) coordoneaza activitatea de promovare a imaginii turistice a Judeţului Alba; 

d) coordoneaza activitatea din domeniul protectiei mediului pentru punerea in executare a 

legilor si a celorlalte acte normative specifice; 

e) coordoneaza elaborarea strategiilor, programelor, studiilor, analizelor si statisticilor 

precum si a documentatiilor în domeniul infrastructurii de drumuri si poduri aflate in administrarea 

consiliului judetean precum si a intregii retele de drumuri din judet; 

f) coordonează activitatea de executare a lucrărilor publice de interes judeţean; 

g) coordonează derularea programelor de finanţare de infrastructură la nivel judeţean; 

h) coordonează elaborarea proiectelor de finanţare în domeniul lucrărilor publice şi 

actionează pentru implementarea acestora; 

i) coordoneaza activitatea din cadrul Unitatii pentru monitorizare a serviciilor comunitare 

de utilitati publice, asigurand punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative specifice 

domeniului; 

j) organizează activitatea Compartimentului transporturi si coordoneaza modul de aplicare 

a prevederilor legale referitoare la serviciile de transport public local, la activitatile de autorizare si 

monitorizare a transporturilor agabaritice si la cele legate de activitatea de  siguranta  circulatiei pe 

drumurile judetene; 

k) asigură implementarea programelor de perfecţionare profesională a personalului din 

cadrul direcţiei în cooperare cu Biroul resurse umane; 

l) gestioneaza  sistemul informatic existent la nivelul aparatului de specialitate din cadrul 

directiei; 

m) coordoneaza intocmirea Programului anual de marketing al manifestarilor culturale; 

n) participa la elaborarea proiectelor de dezvoltare durabila pentru zone de interes judetean. 

Art.42. Compartimentul suport implementare efectuează următoarele activităţi: 

a) asigură legătura dintre compartimentele direcţiei în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i 

revin, prin îndeplinirea atribuţiilor de informare, lansare şi implementare de proiecte integrate; 

b) propune cuprinderea, în programele de dezvoltare anuale ale consiliului judeţean, a unor 

obiective de investiţii şi colaborează cu celelalte direcţii în vederea identificării şi obţinerii 

resurselor de finanţare necesare; 

c) asigură informarea compartimentelor direcţiei asupra ofertelor de programe de finanţare 

specifice; 

d) întocmeşte şi actualizează baza de date a proiectelor cu finanţare nerambursabilă ai căror 

solicitanţi sau parteneri este Direcţia tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

e) participă la elaborarea documentelor strategice de dezvoltare socio-economică a 

Judeţului Alba; 
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f) organizează şi participă la întâlniri de lucru, seminarii ce vizează dezvoltarea socio-

economică a judeţului, în domeniul de activitate specific, adresate potenţialilor beneficiari ai 

fondurilor de finanţare nerambursabilă; 

g) identifică, informează şi asigură consiliere cu privire la sursele şi programele de 

finanţare nerambursabilă active, interne şi externe, pentru punerea în aplicare a proiectelor proprii 

ale Direcţiei tehnice; 

h) concepe şi redactează documentaţiile necesare solicitării de finanţări nerambursabile 

pentru proiectele proprii ale Direcţiei tehnice, coordonând totodată implementarea acestora. În acest 

sens colaborează cu alte structuri din cadrul consiliului judeţean, cu instituţiile subordonate şi orice 

alte instituţii/organizaţii regionale, naţionale şi internaţionale; 

i) propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice-private şi publice-publice în 

vederea susţinerii dezvoltării economice şi sociale a judeţului; 

j) participă la seminarii de pregătire/instruire pentru pregătirea/contractarea/ 

implementarea/monitorizarea de proiecte din diverse surse de finanţare în domeniul de activitate 

specific;  

k) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

l) întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul  de activitate specific; 

m) participă la elaborarea proiectelor de acte normative sau alte reglementări specifice 

instituţiei publice şi întocmeşte proiecte de hotărâre specifice domeniului de activitate pe care le 

supune aprobării consiliului judeţean; 

n) acordă la cerere, asistenţă de specialitate autorităţilor locale, operatorului regional al 

autorităţilor publice locale şi structurilor lor asociative de dezvoltare, unităţilor subordonate 

consiliului judeţean, precum şi Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară în vederea elaborării 

documentaţiilor, contractării, executării lucrărilor publice şi întocmirii cererilor de finanţare pentru 

proiecte de finanţare specifice; 

o) asigură baza informaţională permanentă pentru consiliile locale şi mediul de afaceri din 

judeţ, referitoare la existenţa, obiectivele, condiţiile şi termenele de desfăşurare ale programelor 

derulate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, drumuri şi investiţii publice; 

p) efectuează activitatea de documentare legislativă pentru fundamentarea proiectelor de 

acte normative din domeniu specific; 

q) ţine şi conduce evidenţa programelor şi proiectelor implementate de către direcţie şi 

asigură actualizarea permanentă a acesteia; 

r) întocmeşte baza de date necesară editării rapoartelor de activitate ale direcţiei şi asigură 

actualizarea permanentă a acesteia; 

s) colaborează la fundamentarea proiectelor de hotărâri, a prevederilor din dispoziţii ale 

preşedintelui, din domeniul de activitate al Direcţiei tehnice; 
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t) elaborează propunerile pentru programul anual al achiziţiilor publice, pe baza 

necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul direcţiei şi îl supune 

spre aprobare conducerii; 

u) organizează şi conduce registratura direcţiei, asigurând primirea, înregistrarea şi 

distribuţia corespondenţei; 

v) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare precum şi de 

hotărârile Consiliului Judeţean Alba; 

w) efectuează îndosarierea actelor şi predarea lor la arhivă. 

Art.43. Compartimentul arii protejate desfăsoară următoarele activităti: 

a)   activităţi privind administrarea ariei naturale ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 

Frumoasa; 

b)    elaboreaza programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitatilor, 

participa la elaborarea planurilor regionale din domeniul protectiei mediului – arii protejate; 

c) raspunde de aplicarea prevederilor legale privind protectia mediului, a ariilor naturale 

protejate si a zonelor turistice; 

d)  participa la elaborarea proiectelor necesare accesarii fondurilor externe;  

e) initiază campanii de comunicare cu tematică arii protejate, cu scop educativ si de 

informare; 

f) analizează propunerile facute de consiliile locale, in vederea elaborarii de programe 

pentru refacerea si protectia mediului; 

g) realizează baza de date necesară actualizării resurselor on line; 

h) elaboreaza Strategia de conservare si protectie a naturii privind ariile protejate din 

Judeţul Alba; 

i) în domeniul protectiei naturii, colaborează cu autorităţile si instituţiile judeţene de profil 

si cu organismele si organizaţiile nonguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce 

revin consiliului judeţean  in domeniul protecţiei capitalului natural; 

j) promovează imaginea si oportunităţile privind protectia naturii la nivel local, judeţean si 

interjudetean prin realizarea de materiale promoţionale cu privire la ariile protejate si masurile de 

conservare, pe care le pune la dispoziţie celor interesaţi; 

k) organizează si participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, 

alte astfel de manifestări din domeniul ariilor naturale; 

l) propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale, cu 

autorităţi şi comunităţi locale; 

m)  colaborează la redactarea proiectelor de contracte, la negocierea clauzelor legale 

contractuale şi avizează pentru legalitate aceste contracte; 

n) elaboreaza documentatii, aplica si finalizeaza procedurile de atribuire a contractelor de 

achizitie publica, si a contractelor de concesiune de servicii; 
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o) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării consiliului judeţean, 

preşedintelui şi vicepreşedinţilor, în domeniul de competenţă; 

p) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de 

conducerea consiliului judetean. 

Art.44.  Serviciul de turism este condus de un sef serviciu si are in structura sa: 

7.3.1. Compartimentul evenimente; 

7.3.2. Compartimentul materiale promotionale; 

7.3.3. Compartimentul dezvoltare. 

Art.45. (1) Şeful serviciului îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) organizează şi urmăreşte buna desfăşurare a activităţii serviciului  pentru realizarea 

atributiilor rezultate din actele normative sau din hotararile consiliului judetean; 

b) urmăreşte îndeplinirea activitatilor specifice de către personalul din subordine şi respectarea 

termenelor de realizare a acestora; 

c) participa la fundamentarea proiectelor de hotărâri, a dispoziţiilor şi elaborarea proiectelor de 

programe din domeniul turismului;  

d) întocmeşte fişa postului şi evaluează personalul din componenţa serviciului; 

e) efectuează orice alte activităţi încredintate sau prevăzute in actele normative, cu respectarea 

specificului activităţii serviciului; 

f) organizează si urmăreste desfasurarea activitatii secretariatului Grupului de lucru pe turism 

din Judetul Alba. 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre 

directorul executiv al directiei. 

Art.46. (1) Serviciul turism efectueaza următoarele activitati: 

a) indeplineste lucrarile aferente inventarierii resurselor turistice, administrează registrele 

locale ale patrimoniului turistic şi transmite Ministerului Dezvoltarii si Turismului datele solicitate, în 

vederea centralizării şi includerii acestora în Registrul General al Patrimoniului Turistic; 

b) initiaza proiecte de dezvoltare a turismului, în vederea promovării lor prin Programul anual 

de dezvoltare a turismului; 

c) întocmeşte documentaţii tehnico-economice privind atestarea staţiunilor turistice;  

d) participa la omologarea traseelor turistice si a pârtiilor de schi; 

e) desfasoara activitati pentru punerea in valoare a potentialului turistic si pentru respectarea 

normelor de protectie a acestora;  

f) initiaza si propune parteneriate cu instituţii şi organizaţii neguvernamentale în vederea 

promovării măsurilor de dezvoltare a turismului în Judeţul Alba; 

g) coordonează activitatea centrelor de informare şi dezvoltare turistică; 
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h) elaboreaza documentaţiile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de servicii,  

lucrări sau produse; 

i) participa in comisiile de licitatii pentru achizitionarea serviciilor, lucrarilor sau produselor; 

j) exercită alte atribuţii şi lucrări de specialitate prevăzute de lege şi încredinţate pentru 

realizare, de conducerea consiliului judeţean. 

(2) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul evenimente are urmatoarele 

atributii specifice:  

a) organizeaza calatoriile de documentare pentru formatorii de opinie (reprezentanti mass 

media, tour-operatori si alti creatori de opinie); 

b) participă si coordonează reprezentarea Judetului Alba la expozitiile şi targurile nationale si 

internationale; 

c) analizeaza posibilitatea implementarii de noi produse turistice;  

d) organizeaza si deruleaza proiecte pentru campanii publicitare care sa includa mass-media 

(presa scrisa si audio-vizual), conferinte de presa si manifestari promotionale;  

e) organizeaza si promoveaza evenimente pentru punerea in valoare a potentialului turistic – 

natural si antropic si cresterea numărului de turisti în județul Alba; 

f) gestioneaza si dezvolta informatiile cuprinse în bazele de date ale directiei, situate pe pagina 

de web – pagina de promovare in domeniul turismului.  

(3) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul materiale promoţionale are 

urmatoarele atributii specifice:  

a) realizeaza materiale de promovare turistica, cu nominalizarea acestora pe grupe de lucrari: 

editarea de tiparituri, realizarea de fotoreportaje, panouri foto, pagini de internet pentru Consiliul 

Judetean Alba, filme documentare turistice, achizitionarea de obiecte de reclama si de protocol 

s.a.m.d.;  

b) organizeaza procedurile de achizitie publica, în limita fondurilor de promovare aprobate, în 

conformitate cu reglementarile în vigoare;  

c) organizeaza,  potrivit specificului, distributia materialelor promotionale; 

d) gestioneaza si dezvolta informatiile cuprinse în bazele de date ale directiei, situate pe pagina 

de web – pagina de promovare in domeniul turismului;  

e) elaboreaza, pe baza studiilor de piata, propuneri de proiecte pentru realizarea de campanii 

publicitare de presa, radio, televiziune, afisaj, internet. 

(4) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul dezvoltare indeplineste 

urmatoarele atributii:  

a) promoveaza si actualizeaza Strategia Judetului Alba de dezvoltare a turismului; 

b) colaboreaza cu celelalte directii, compartimente, cu autoritati publice locale, cu asociatii, 

fundatii, cu societatea civila pentru aplicarea strategiei judetene de dezvoltare a turismului;  
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c) initiaza si propune strategii sectoriale de dezvoltare a turismului în functie de evolutia 

pietelor turistice specifice interne si internationale;  

d) initiaza si coordoneaza programe de dezvoltare turistica, dezvolta, promoveaza si evalueaza 

produse turistice, sens in care pune la dispozitia potentialilor investitori informatii despre oferta de  

investitii; 

e) colaboreaza cu Centrul National de Învatamânt Turistic, asociatiile profesionale din turism, 

agentii economici din turism, si, respectiv cu agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de 

formare in organizarea de activitati formative pentru pregatirea de personal competent în practicarea 

profesiilor din turism;  

f) initiaza realizarea unui parteneriat între organizatorii de cursuri si agentii economici din 

turism pentru adaptarea procesului instructiv/formativ la cerintele pietei muncii din turism; 

g) gestioneaza si dezvolta informatiile cuprinse în bazele de date ale directiei, situate pe pagina 

de web – pagina de promovare in domeniul turismului.  

 Art.47. Compartimentul proiecte, lucrări publice efectuează următoarele activităţi: 

a) întocmeşte proiecte de finanţare în domeniul lucrărilor publice şi acţionează pentru 

implementarea acestora; 

b) elaborează documentaţiile necesare şi organizează proceduri de achiziţii publice de servicii 

şi lucrări pentru realizarea investiţiilor publice de interes judeţean şi pentru lucrările de reparaţii la 

obiectivele de interes judeţean; 

c) contractează servicii şi lucrări necesare pentru realizarea investiţiilor publice de interes 

judeţean şi pentru lucrările de reparaţii la obiectivele de interes judeţean; 

d) urmăreşte derularea contractelor de servicii şi lucrări pentru realizarea investiţiilor publice 

de interes judeţean şi pentru lucrările de reparaţii la obiectivele de interes judeţean; 

e) pregăteşte documentele necesare decontării serviciilor şi lucrărilor contractate şi executate 

pentru realizarea investiţiilor publice de interes judeţean şi pentru lucrările de reparaţii la obiectivele 

de interes judeţean; 

f) elaborează documentele necesare şi organizează recepţiile la terminarea lucrărilor şi 

recepţiile finale la investiţiile publice de interes judeţean şi la lucrările de reparaţii la obiectivele de 

interes judeţean; 

g) fundamentează, în colaborare cu celelalte servicii din aparatul de specialitate, necesarul de 

fonduri pentru lucrările de investiţii de interes judeţean ce urmează a se realiza din diferite surse de 

finanţare şi face propuneri de repartizare de fonduri pentru realizarea acestora; 

h) asigură implementarea şi urmărirea derulării programelor guvernamentale de finanţare a 

lucrărilor de infrastructură de interes judeţean; 

i) acordă, la cerere, asistenta de specialitate autorităţilor publice locale şi unităţilor 

subordonate consiliului judeţean în vederea elaborării documentaţiilor, contractării şi executării 

lucrărilor publice; 
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j) monitorizează implementarea Programului national de dezvoltare locala, conform O.U.G 

nr.28/2013.  

 k) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de conducerea 

consiliului judetean. 

 Art.48. Serviciul de administrare a drumurilor judeţene este condus de un sef serviciu si 

are in structura sa: 

7.5.1 Compartimentul urmărire producţie 

7.5.2 Compartimentul contractare, programe, sinteze 

7.5.3 Compartimentul transporturi 

 Art.49. (1) Seful serviciului indeplineste urmatoarele atributii: 

a)  organizeaza, coordoneaza si urmareste buna desfasurare a activitatii serviciului; 

b)  acorda sprijin si indrumare personalului subordonat din cadrul serviciului, in indeplinirea 

sarcinilor ce le revin; 

c)  urmareste indeplinirea atributiilor specifice de catre fiecare subordonat; 

d)  urmareste respectarea termenelor de realizare a lucrarilor repartizate; 

e)  participa la fundamentarea programelor anuale de servicii, lucrari de intretinere curenta si 

periodica, reparatii curente si reparatii capitale , pentru drumurile judetene; 

f)  participa la fundamentarea actelor normative si a altor reglementari specifice consiliului 

judetean necesare aprobarii documentatiilor tehnico-economice, programelor anuale de lucrari; 

g)  prezinta periodic conducerii Consiliului Judetean Alba situatii si informari privind 

activitatea serviciului, stadiul realizarii obiectivelor programului lucrarilor de drumuri; 

h)  intocmeste fisa postului si evalueaza personalul din componenta serviciului; 

i)  efectueaza orice alte activitati impuse de prevederile actelor normative sau incredintate de 

conducerea Consiliului Judetean Alba, cu respectarea specificului activitatii serviciului. 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre directorul 

executiv al directiei. 

 Art.50. (1) Serviciul de administrare a drumurilor judetene efectueaza urmatoarele 

activitati: 

a) pune in executare legile si celelalte acte normative specifice activitatii de administrare, 

intretinere, reparare si modernizare a drumurilor si podurilor, precum si a intregii infrastructuri 

apartinand cailor de comunicatii de interes judetean; 

b) urmareste modul de respectare a legislatiei in domeniul retelei rutiere, de catre persoanele 

fizice si juridice conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 

c)  asigura asistenta tehnica de specialitate la solicitarea autoritatilor administratiei publice 

locale comunale si orasenesti privind administrarea, construirea, intretinerea si modernizarea 

drumurilor comunale si orasenesti; 
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d) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea retelei de 

drumuri judetene, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de 

dezvoltare economico-socială a localităţilor; 

e)   fundamenteaza, propune si scrie proiecte cu finantare europeana; 

f)   efectueaza orice alte activitati impuse de prevederile actelor normative sau incredintate de 

conducerea Consiliului Judetean Alba, cu respectarea specificului activitatii serviciului. 

 (2) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul urmarire productie are 

urmatoarele atributii specifice:  

a) intocmeste si actualizeaza cartea tehnica a drumurilor si podurilor judetene;  

b) participa la intocmirea programelor anuale si lunare pentru serviciile si lucrarile de 

intretinere curenta, periodica si reparatii curente al drumurilor judetene; 

c) asigura verificarea executiei lucrarilor de construire, modernizare si consolidare drumurilor 

si podurilor prin servicii de dirigentie de santier; 

d) asigura promovarea, implementarea proiectelor privind construirea, modernizarea si 

consolidarea retelei de drumuri in conformitate cu legislatia in vigoare; 

e) urmareste executia conform graficelor de executie a serviciilor si lucrarilor de intretinere si 

reparare a drumurilor si podurilor judetene; 

f) organizeaza si participa la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala la expirarea 

perioadei de garantie, asigura secretariatul comisiei de receptie, intocmirea actelor prevazute de lege si 

urmareste executarea lucrarilor de remediere stabilite de comisia de receptie; 

g)  asigura si intocmesc informari privind starea tehnica a drumurilor si podurilor judetene, in 

vederea fundamentarii programelor anuale de lucrari; 

h)  intomesc anual, starea de viabilitate a drumurilor si podurilor judetene; 

i) efectueaza orice alte activitati impuse de prevederile actelor normative sau incredintate de 

conducerea Consiliului Judetean Alba, cu respectarea specificului activitatii serviciului; 

j) acordă, la cerere, asistenta de specialitate autorităţilor publice locale şi unităţilor 

subordonate consiliului judeţean în vederea elaborării documentaţiilor, contractării şi executării 

lucrărilor publice; 

k) participa in comisiile de evaluare a ofertelor aferente serviciilor si lucrarilor de drumuri. 

(3) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul contractare, programe, sinteze, 

are urmatoarele atributii specifice:  

a) propune incadrarea in categorii functionale a drumurilor (clasari drumuri); 

b) intocmeste proiectul planului operativ de actiune privind prevenirea si combaterea 

inzapezirii drumurilor judetene, pe perioada de iarna;  
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c) fundamenteză, în colaborare cu celelalte servicii din aparatul de specialitate, necesarul de 

fonduri pentru lucrările de investitii (reparatii capitale) pe drumurile judetene ce urmează a se realiza 

din diferite surse de finanţare şi face propuneri de repartizare de fonduri pentru realizarea acestora; 

d) intocmeste anual si lunar propunerile de program de lucrari de intretinere curenta si 

periodica si  reparatii curente pentru drumurile judetene; 

e) intocmeste si propune programele de lucrari de investitii si reparatii capitale a drumurilor de 

interes judetean; 

f) intocmeste si propune programele de alte cheltuieli de investitii-studii, proiecte, etc. privind  

serviciile pregatitoare lucrarilor la drumurile judetene; 

g) intocmeste documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pentru achizitii publice 

de servicii si lucrari specifice serviciului; organizeaza si desfasoara procedura de achizitii publice 

pentru lucrarile de proiectare si executie a lucrarilor de intretinere, reparatii, modernizare, dezvoltare si 

exploatare a drumurilor de interes judetean, in conformitate cu O.U.G. 34/2006; 

h) intocmeste si urmareste incheierea contractelor privind proiectarea si executia lucrarilor de 

intretinere, reparatii, modernizare, dezvoltare si exploatare a drumurilor de interes judetean; 

i) asigura urmarirea si supravegherea lucrarilor de investitii si reparatii capitale prin servicii 

de dirigentie de santier; 

j) urmareste derularea contractelor incheiate privind respectarea termenelor, valorilor si a 

stadiilor fizice prevazute in contracte; 

k) organizeaza si participa la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala la expirarea 

perioadei de garantie, asigura secretariatul comisiei de receptie; intocmirea actelor prevazute de lege si 

urmareste executarea lucrarilor de remediere stabilite de comisia de receptie; 

l) întocmeste proiecte de finanţare în domeniul lucrărilor publice şi actionează pentru 

implementarea acestora; 

m) intocmeste documentatii tehnico-economice – S.F., D.A.L.I., P.T., D.D.E. - pentru lucrarile 

de reparatii curente, reparatii capitale si lucrari noi – aferente drumurilor judetene, dupa caz; 

n) colaboreaza cu CNADNR la organizarea si efectuarea recensamantului circulatiei pe 

drumurile publice, judetene si comunale asigurand fundamentarea datelor ce justifica necesitatea si 

oportunitatea lucrarilor de drumuri; 

o) efectueaza orice alte activitati impuse de prevederile actelor normative sau incredintate de 

conducerea Consiliului Judetean Alba, cu respectarea specificului activitatii serviciului; 

p) acordă, la cerere, asistenta de specialitate autorităţilor publice locale şi unităţilor 

subordonate consiliului judeţean în vederea elaborării documentaţiilor, contractării şi executării 

lucrărilor publice. 

(4) In realizarea obiectului sau de activitate, Compartimentul transporturi reprezintă 

autoritatea judeţeană de transport şi autorizare în domeniul serviciilor de transport rutier si 

îndeplineste, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 
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a) evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de specialitate 

cerinţele de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; 

b) întocmeşte proiectul programului de transport judeţean şi îl supune spre aprobare 

Consiliului Judeţean Alba, după corelarea acestuia cu programele de transport interjudeţean, 

internaţional sau feroviar, după caz; 

c) elaborează propunerile de actualizare a Programului de transport judeţean, prin modificarea 

acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public 

interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz; 

d) întocmeşte proiectul Regulamentelor serviciilor de transport public judeţean, precum şi 

Caietul de sarcini al Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 

e) întocmeşte calendarul de desfăşurare a şedinţelor de atribuire a traseelor judeţene si îl aduce 

la cunostinta operatorilor de transport rutier; 

f) operează introducerea datelor din programul de transport judetean în sistemul de atribuire 

electronică a traseelor nationale, gestionat de către Agentia pentru Agenda Digitală a României, 

respectiv corectarea acestora, în conformitate cu calendarul de desfăşurare a şedinţelor de atribuire; 

g) convoacă comisia paritară la sediul Consiliului Judeţean Alba în vederea formulării 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate si a licentelor 

de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe traseele judetene; 

h) afişează pe site-ul Consiliului Judeţean Alba şi la sediul acestuia lista traseelor care au fost 

atribuite în cadrul fiecărei şedinţe şi lista traseelor rămase neatribuite sau nesolicitate; 

i) întocmeşte documentaţia aferentă administrării serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, prin atribuirea acestuia în modalităţile prevăzute de lege; 

j) analizează şi verifică documentaţiile justificative privind stabilirea, ajustarea sau 

modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, propuse de către operatorii de transport rutier, cu respectarea prevederilor legale privind 

modalitatea de gestionare a serviciului; 

k) verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport rutier 

notifică Consiliului Judeţean Alba înlocuirea unor autovehicule cu care au obţinut licenţe de traseu, 

comunicând Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba înlocuirile în vederea modificării caietelor de sarcini 

aferente licențelor de traseu; 

l) solicită motivat Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba retragerea licenţei de traseu, operatorilor 

de transport rutier care efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în cazurile prevăzute de lege; 

m) eliberează licentele de traseu sau, după caz, respinge dosarele depuse de către operatorii de 

transport rutier în vederea obţinerii licentelor de traseu aferente serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, în condiţiile prevăzute de lege; 
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n) retrage licenţele de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în condiţiile prevăzute de lege şi înlocuieşte pe cele pierdute, deteriorate sau sustrase, cu plata 

tarifelor aferente; 

o) consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport rutier şi utilizatorii, în 

vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public judeţean şi modalităţile de 

funcţionare a acestui serviciu; 

p) analizează în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba necesitatea şi oportunitatea înfiinţării unor societăţi de transport public judeţean, în 

condiţiile legii şi întocmeşte documentaţia ce stă la baza adoptării hotărârilor de înfiinţare a acestora; 

q) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor 

de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de 

programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local; 

r) acordă sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti 

şi municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific transportului public local, 

precum şi serviciilor publice locale de transport public, în vederea realizării atribuţiilor ce le revin; 

s) cooperează cu consiliile locale si/sau asociatiile de dezvoltare intercomunitară având ca 

obiect de activitate transportul public local, cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu 

serviciile de transport public local, în condiţiile legii; 

t) propune Consiliului Judetean Alba, emiterea avizului pentru eliberarea licentelor de traseu 

în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, desfăsurat pe raza de competentă a 

unitătilor administrativ-teritoriale, membre a unei asociații de dezvoltare intercomunitară; 

u) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a 

sistemului de transport public local aflat în proprietatea publică sau privată a judeţului, în condiţiile 

legii; 

v) colaborează cu alte structuri funcţionale pentru elaborarea materialelor privind asocierea 

intercomunitară, în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local; 

w) cooperează cu organele de politie și instituțiile publice teritoriale  din  subordinea 

Ministerului Transporturilor cu atributii în domeniul transportului public de persoane, în scopul bunei 

desfăsurări a activitătilor specifice serviciului; 

x) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciilor de transport public judeţean 

şi, după caz, aplică sancţiuni pentru faptele ce constituie contravenţii în domeniul serviciilor de 

transport public local, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 
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y) convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor necesare 

pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor respective; 

z) controlează transporturile pe drumurile judeţene, urmărind ca efectuarea acestora cu 

vehicule a căror masă totală maximă admisă, masa maximă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime 

admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se execute numai cu autorizaţie specială de 

transport, eliberată de administratorul drumului, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice, 

emise de Ministerul Transporturilor şi, după caz, constată contravenţiile şi aplică sancţiuni persoanelor 

fizice şi juridice, române şi străine, care încalcă prevederile legale în domeniu; 

aa) eliberează autorizaţii speciale de transport pentru utilizarea drumurilor judeţene, stabilite în 

funcţie de masa totală sau de masa pe axă, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor şi de distanţa 

parcursă; 

bb) propune emiterea de avize şi autorizaţii pentru amplasarea şi executarea lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii în zona drumurilor din administrare; 

cc) controlează zona drumului (ampriza, zona de siguranţă, zona de protecţie) pentru derularea 

în siguranţă a traficului; 

dd) întocmeşte documentaţia în vederea încheierii contractelor de utilizare (ocupare) a zonei 

drumurilor şi podurilor judeţene prin amplasarea de construcţii, instalaţii sau panouri publicitare; 

ee) asigură siguranţa circulaţiei prin semnalizarea rutieră orizontală şi verticală pe drumurile şi 

podurile judeţene; 

ff) întocmeşte informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea 

compartimentului; 

gg)  controlează transporturile pe drumurile judeţene, urmărind ca efectuarea acestora cu 

vehicule a căror masă totală maximă admisă, masa maximă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime 

admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se execute numai cu autorizaţie specială de 

transport, eliberată de administratorul drumului, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice, 

emise de Ministerul Transporturilor şi, după caz, constată contravenţiile şi aplică sancţiuni persoanelor 

fizice şi juridice, române şi străine, care încalcă prevederile legale în domeniu; 

hh)  eliberează autorizaţii speciale de transport pentru utilizarea drumurilor judeţene, stabilite în 

funcţie de masa totală sau de masa pe axă, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor şi de distanţa 

parcursă; 

ii)  propune emiterea de avize şi autorizaţii pentru amplasarea şi executarea lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii în zona drumurilor din administrare; 

jj) controlează zona drumului (ampriza, zona de siguranţă, zona de protecţie) pentru derularea 

în siguranţă a traficului; 
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kk) întocmeşte documentaţia în vederea încheierii contractelor de utilizare (ocupare) a zonei 

drumurilor şi podurilor judeţene prin amplasarea de construcţii, instalaţii sau panouri publicitare; 

ll) asigură siguranţa circulaţiei prin semnalizarea rutieră orizontală şi verticală pe drumurile şi 

podurile judeţene; 

mm)  întocmeşte informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea 

compartimentului; 

nn) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de conducerea 

consiliului judetean. 

Art.51. Compartimentul programe, proiecte, mediu desfasoara urmatoarele activitati: 

a) elaboreaza programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitatilor, participa la 

elaborarea planurilor regionale din domeniul protectiei mediului; 

b) raspunde de aplicarea prevederilor legale privind protectia mediului;  

c) participa la elaborarea proiectelor necesare accesarii fondurilor externe;  

d) coordoneaza activitatea consiliilor locale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes 

judetean privind gestionarea deseurilor; 

e) acorda autoritatilor publice locale asistenta tehnica de specialitate in implementarea 

planurilor de gestionare a deseurilor; 

f) initiaza campanii de comunicare pe teme ecologice, cu scop educativ si de informare in 

materie de protectia mediului; 

g) analizeaza propunerile facute de consiliile locale, in vederea elaborarii de programe pentru 

refacerea si protectia mediului; 

h) elaboreaza documentatii, aplica si finalizeaza procedurile de atribuire a contractelor de 

achizitie publica, si a contractelor de concesiune de servicii. 

i) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de conducerea 

consiliului judetean. 

Art.52. Compartimentul unitatea judeteana pentru monitorizarea serviciilor comunitare 

de utilitati publice efectuează în conformitate cu prevederile H.G. nr.246/2006 privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice următoarele activităţi: 

a) fundamentează şi coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizează implementarea acestora; 

b) pregăteste, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, planurile de 

implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 

publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei publice locale sau judetene, spre aprobare; 

c) asistă operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul de accesare şi atragere 

a fondurilor pentru investiţii; 
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d) pregăteste şi transmite rapoarte de activitate la Institutia Prefectului, Unitatea centrală de 

monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi 

programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, dupa caz; 

 e) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de conducerea 

consiliului judetean. 

 

SECTIUNEA a-8-a 

8. DIRECTIA  AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM 

 

Art.53. Directia amenajarea teritoriului şi urbanism este subordonata unui vicepresedinte 

nominalizat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Alba, este condusă de arhitectul şef si 

are in componenta sa:  

           8.1. Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare si control; 

8.2. Compartimentul urbanism, avizare, autorizare; 

 8.3. Compartimentul gestiunea peisajelor culturale; 

 8.4. Biroul accesare şi coordonare proiecte. 

Art.54. (1) Atributiile arhitectului sef sunt: 

a) asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorială şi le supune aprobării 

consiliului judeţean; 

b) asigură elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean; 

c) propune asocierea, în condiţiile legii, a judeţului cu comunele şi oraşele interesate şi 

coordonează elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale; 

d) supune aprobării consiliului judeţean, documentaţiile de amenajare a teritoriului; 

e) acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de 

amenajare a teritoriului aprobate; 

f) desfăşoară activitati de interes public, ale căror scopuri principale sunt dezvoltarea 

durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la 

nivelul unităţii administrativ-teritoriale; 

g) în activitatea sa, arhitectul-şef este sprijinit de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului 

şi urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate 

în vederea luării deciziilor; 

h) cooperează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice în vederea transpunerii liniilor directoare de 

dezvoltare durabilă la nivel naţional, politicilor sectoriale, programelor naţionale şi 

proiectelor prioritare; 
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i) urmareste respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de 

constructii pe teritoriul administrativ al judetului, precum si respectarea disciplinei in 

urbanism si amenajarea teritoriului legata de procesul de autorizare a constructiilor; 

j) raspunde de modul de organizare si desfasurare a activitatilor aferente atributiilor proprii 

si a compartimentelor din subordine; 

k)  coordoneaza activitatile de elaborare a informarilor, rapoartelor sau studiilor legate de 

competentele ce-i revin sau a unor obiective complementare; 

l) acorda asistenta tehnica de specialitate autoritatilor administraţiei publice locale; 

m) asigura cuprinderea prevederilor si obiectivelor planurilor de amenajare a teritoriului 

national şi regional in documentatiile de urbanism ale unitatilor administrativ – teritoriale 

din judet; 

n) elaboreaza propunerile temelor de proiectare pentru documentatii de urbanism si 

amenajare a teritoriului si, dupa caz, reactualizarea celor existente; 

o) colaboreaza cu reprezentantii ministerelor si ai altor organisme centrale sau locale pentru 

fundamentarea unor documentatii, elaborarea unor proiecte, executarea de lucrari; 

p) coordoneaza activitatea de avizare si de emitere a certificatelor de urbanism si autorizare 

a documentatiilor care intra in competenta decizionala a consiliului judetean, respectiv a 

presedintelui acestuia; 

q) verifica documentatile tehnice si semneaza avizul structurii de specialitate in cazurile in 

care emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare este de 

competenta primarilor; 

r) urmareste elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judetului, unitatilor 

administrativ – teritoriale, statiunilor turistice; 

s) emite avizul arhitectului sef pentru documentatiile de urbanism si de amenajare a 

teritoriului analizate in cadrul Comisiei tehnice judetene de amenajare a teritoriului şi 

urbanism; 

t) organizeaza evidenta monumentelor, ansamblurilor, siturilor istorice, de arhitectura, a 

monumentelor naturii si a peisajelor culturale, precum si a bancii de date urbanistice si 

de amenajarea teritoriului; 

u) avizeaza documentatiile tehnice intocmite conform Hotărârii Guvernului nr.834/1991 

pentru aprobarea eliberarii cetificatelor de atestare a drepturilor de proprietate asupra 

terenurilor; 

v) colaboreaza cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice si cu unitatile 

administrativ teritoriale in activitatea de introducere a sistemului informational specific 

domeniului imobiliar edilitar si bancii de date urbane. 

(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre 

presedintele consiliului judetean. 
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Art.55. Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare si control,  

indeplineste urmatoarele activitati: 

a) pune in executare prevederile legale in domeniul amenajarii teritoriului, cadastrului si gestiunii 

localitatilor; 

b) urmareste punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana si a politicilor urbane, precum 

si a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; 

c) initiaza, coordoneaza din punct de vedere tehnic, elaboreaza, avizeaza si propune spre aprobare 

strategiile de dezvoltare teritoriala urbana precum si documentatiile de amenajare a teritoriului 

si de urbanism; 

d) coordoneaza activitatea autoritatilor publice locale in domeniul urbanismului si acorda asistenta 

tehnica de specialitate primarilor in vederea stabilirii orientarilor generale privind dezvoltarea 

urbanistica a localitatilor; 

e) asigura secretariatul Comisiei tehnice judetene de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

f) convoaca si asigura dezbaterea lucrarilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si 

urbanism; 

g) verifica documentatiile de urbanism, amenajare a teritoriului ce urmeaza a fi supuse avizarii sau 

aprobarii potrivit competentelor legale, sub aspectul: 

- respectarii prevederilor legale referitoare la accesibilitatea persoanelor cu handicap; 

- protejarii si punerii in valoare a patrimoniului natural, cultural si construit; 

- utilizarii eficiente a terenurilor in acord cu functiunile urbanistice adecvate; 

- calitatii cadrului construit, amenajat si plantat; 

- prevederii masurilor de protejare a localitatilor impotriva dezastrelor naturale. 

h) redacteaza avizul arhitectului sef pe baza fundamentarii din punct de vedere tehnic a Comisiei 

tehnice judetene de amenajare a teritoriului si urbanism si in baza avizelor emise anterior  

pentru documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului; 

i) redactează şi eliberează avizele de oportunitate necesare aprobării Planului Urbanistic Zonal, la 

solicitarea consiliilor locale care nu dispun de structuri de specialitate, în vederea aprobării 

acestora în Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului si urbanism; 

j) asigura informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea planurilor de amenajare a 

teritoriului, conform Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului si urbanism, precum si in conformitate cu ”Regulamentul local de implicare a 

publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism”, 

aprobat de Consiliul Judetean Alba prin Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 

103/21.04.2011; 
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k) intocmeste pe baza solicitarilor consiliilor locale lista cu prioritatile privind elaborarea Planului 

Urbanistic General si Regulamentului Local de Urbanism in vederea accesarii de fonduri 

pentru finantare; 

l) comunica Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice si Inspectoratului 

Regional în Construcţii Centru - Direcţia Judeţeană de Control în Construcţii Alba datele 

solicitate cu privire la documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului; 

m) pentru documentatiile proprii de urbanism si amenajarea teritoriului, urmareste obtinerea 

avizelor necesare si aprobarea acestora; 

n) gestioneaza documentatiile tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului realizate din fonduri 

proprii, precum si cele obtinute in urma avizarii in Comisia tehnica judeteana de amenajare a 

teritoriului si urbanism; 

o) organizarea procedurilor de achizitie publica si intocmirea documentatiilor de atribuire pentru 

documentatiile tehnice de urbanism si amenajare a teritoriului realizate din fonduri proprii; 

p) culege, stocheaza si prelucreaza date privind gestiunea teritoriului administrativ al judetului 

Alba necesare întocmirii strategiilor de dezvoltare; 

q) urmareste respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii pe 

teritoriul administrativ al judetului, precum si respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea 

teritoriului legata de procesul de autorizare a constructiilor;  

r) intocmeste procese verbale de constatare a contraventiilor in situatiile de incalcare a prevderilor 

Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii; 

s) asigura secretariatul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării 

structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare; 

t) verifica documentatiile depuse spre avizare in cadrul Comisiei socio-economice de examinare 

şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, sub aspectul: 

- localizarii spatiale a impactului urbanistic al implantarii structurii de vanzare; 

- protejarii intereselor consumatorilor, impactul socio-economic si crearea de locuri de 

munca; 

- impactului asupra comertului existent in zona. 

u) redacteaza avizul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării structurilor 

de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare; 

v) initiaza si indeplineste procedura privind angajarea cheltuielilor din buget, pentru proiectele 

initiate de Arhitectul Sef, conform prevederilor Dispozitiei nr.410/2010 a Presedintelui 

Consiliului Judetean Alba; 

w) analizează si solutioneaza petitiile cetatenilor în domeniul amenajarii teritoriului, cadastrului şi 

gestiunii localităţilor; 



 52 

x) verifica si receptioneaza documentatiile topografice aferente terenurilor aflate in patrimoniul 

societatilor comerciale cu capital de stat la data infiintarii acestora in vederea eliberarii 

certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului conform prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr.834/1991 si fundamenteaza proiectele de hotarare; 

y) intocmeste pe baza solicitarilor consiliilor locale lista cu prioritatile privind lucrarile de 

cadastru de specialitate imobiliar-edilitar in vederea accesarii de fonduri pentru finantare; 

z) organizeaza si coordoneaza constituirea si dezvoltarea bancilor de date urbane; 

aa) participa la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare si le avizeaza din punct de vedere al 

conformitatii cu documentatiile de amenajarea teritoriului si de urbanism legal aprobate; 

bb) avizeaza proiectele de investitii publice din punctul de vedere al conformitatii cu 

documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate; 

cc) asigura, la cerere, autoritatilor publice locale, asistenta tehnica de specialitate in domeniul 

activitatii de amenajare a teritoriului, gestiunea localitatilor si disciplina in constructii; 

dd) cooperează cu agentia de dezvoltare regionala in vederea participarii la actiuni comune si 

transmite acesteia propuneri pentru elaborarea strategiilor în domeniul amenajării teritoriului;   

ee) asigura evidenta si pastrarea tuturor documentelor si actelor  emise in cadrul compartimentului 

si predarea acestora la arhiva institutiei; 

ff) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către arhitectul şef şi conducerea Consiliului Judeţean 

Alba care au legătură cu activitatea compartimentului. 

Art. 56. Compartimentul urbanism, avizare, autorizare efectueaza urmatoarele activitati: 

a) pune in executare prevederile legale in domeniul urbanismului si al autorizarii executarii 

lucrarilor de constructii; 

b) acorda asistenta tehnica de specialitate in domeniul urbanismului primarilor comunelor, 

oraşelor şi municipiilor din judeţ; 

c) asigură îndrumare de specialitate solicitantilor cererilor pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism; 

d) analizeaza cererile si verifica documentatiile tehnice necesare eliberarii certificatelor de 

urbanism care intra in competenta de emitere a presedintelui consiliului judetean, precum si cele 

pentru eliberarea certificatelor de urbanism care intra in competenta de emitere a primarilor 

comunelor, potrivit prevederilor legale; 

e) intocmeste si elibereaza certificatele de urbanism care intra in competenta de emitere a 

presedintelui consiliului judetean pentru documentatile tehnice analizate, precum si avizele structurii 

de specialitate solicitate de catre primarii comunelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism care 

intra in competenta de emitere a acestora, potrivit prevederilor legale; 

f) asigură evidenta la zi a certificatelor de urbanism eliberate, precum si a avizelor structurii 

de specialitate date pentru eliberarea certificatelor de urbanism de catre primarii comunelor; 



 53 

g) analizeaza cererile, verifica si examineaza documentatiile tehnice (Documentatie Tehnica 

pentru Autorizatia de Constructie/Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de 

Demolare/Documentatia Tehnica de Organizare Executie Lucrari) pentru eliberarea autorizatiilor de 

construire/desfiintare emise de preşedintele consiliului judetean precum si pentru autorizatiile de 

construire/desfiintare care emise primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, potrivit prevederilor 

legale, stabilind si taxele aferente; 

h) intocmeste si elibereaza autorizatiile de construire/desfiintare care intra in competenta 

presedintelui consiliului judetean pentru documentatiile (Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de 

Constructie/Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Demolare/Documentatia Tehnica de 

Organizare Executie Lucrari) analizate, precum si avizele structurii de specialitate solicitate de catre 

primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, pentru eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare 

care intra in competenta acestora; 

i) asigură evidenta la zi a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate precum si a avizelor 

structurii de specialitate date pentru eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare de catre primarii 

comunelor; 

j) intocmeste lunar lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare 

emise in luna precedenta si o afiseaza la panoul de afisaj al institutiei pentru consultare publica si/sau 

pe pagina de internet a instituţiei; 

k) asigura caracterul public al activitatii de eliberare al certificatelor de urbanism si al 

autorizatiilor de construire/desfiintare după un program zilnic; 

l) asigură păstrarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire/desfiintare precum 

si  a avizelor structurii de specialitate impreuna cu documentatiile tehnice aferente, pe care le preda la 

arhiva institutiei potrivit prevederilor legale; 

m) asigura aplicarea prevederilor legale privind calcularea si incasarea taxelor stabilite pentru 

eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire/desfintare si ale avizelor structurii 

de specialitate; 

n) urmareste termenele de valabilitate ale autorizatiilor de construire/desfiintare iar cu cel 

putin 15 zile inainte de expirarea valabilitatii instiinteaza beneficiarii autorizatiilor de construire pentru 

declararea valorii reale a lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare; 

o) comunica în scris compartimentului buget situaţia taxelor incasate in fiecare luna pentru 

emiterea certificatului de urbanism si autorizatia de constructie/autorizatia de demolare, prelungiriea 

termenelor de valabilitate ale certificatului de urbanism si autorizatia de constructie/autorizatia de 

demolare şi pentru emiterea avizelor structurii de specialitate pentru certificatului de urbanism si 

autorizatia de constructie/autorizatia de demolare; 

p) comunica la Direcţia Regională în Construcţii Centru – Compartimentul de Control şi 

Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor în Construcţii Alba, dupa efectuarea regularizarii taxei de 
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autorizare, valoarea finala a investitiei asa cum a fost calculata la efectuarea receptiei la terminarea 

lucrarilor; 

q) transmite lunar la Direcţiei Regionale de Statistică Alba situaţia autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare eliberate de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba până la data de 10 a fiecărei 

luni, pentru perioada anterioară; 

r) colaboreaza cu celelalte compartimente pentru intocmirea si gestionarea computerizata a 

documentelor si situatiilor rezultate din activitatea compartimentului; 

s) solutioneaza petitiile si propunerile cetatenilor în domeniul urbanismului; 

t) indeplineste alte activitati stabilite în scris de către arhitectul sef si conducerea institutiei 

care au  tangenta cu activitatea compartimentului. 

 Art.57. Compartimentul gestiunea peisajelor culturale indeplineste urmatoarele activitati: 

a) aplica prevederile Conventiei europene a peisajului pe teritoriul judetului Alba; 

b) identifica peisajele din ansamblul teritoriului judeţului Alba;  

c) propune masuri de protejare a peisajelor si masuri de valorificare a acestora ca resursa 

ce trebuie protejata; 

d) urmareste valorificarea oportunitatilor de dezvoltare oferite de prezenta peisajelor in 

teritoriu, în funcţie de aspectele ecologice, culturale si economice; 

e) elaboreaza strategii de conservare si punere in valoare a zonelor naturale protejate 

potrivit prevederilor legale, parte a strategiei de dezvoltare a judetului; 

f) urmareste identificarea si protejarea peisajelor prin documentatiile de urbanism si 

amenjarea teritoriului (Plan Amenajarea Teritoriului, Plan Urbanistic General, etc.); 

g) actioneaza pentru constientizarea populatiei in ceea ce priveste valoarea peisajelor; 

h) colaboreaza cu institutiile teritoriale implicate in protejarea peisajelor – autoritati 

publice locale, Agentia de Protectie a Mediului, institutii de cultura; 

i) acorda asistenta de specialitate autorităţilor administratiei publice locale din judetul 

Alba in vederea accesarii programelor de finantare; 

j) acorda consultanta autorităţilor administratiei publice locale din judetul Alba in 

implementarea proiectelor in vederea eficientizarii si cresterii capacitatii  administrative 

a acestora; 

k) colaboreaza cu directiile de specialitate la elaborarea proiectelor in domeniul gestiunii 

peisajelor culturale în care consiliul judeţean este aplicantul principal; 

l) identifica obiective investitionale, in acord cu Strategia de dezvoltare economica si 

sociala a judetului Alba; 

m) acorda, la cererea autoritatilor administraţiei publice locale, asistenta de specialitate in 

vederea actualizarii/elaborarii strategiilor locale; 

n) realizeaza materiale informative in vederea prezervării peisajului cultural specific zonei 

judeţului Alba; 
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o) indeplineste si alte atributii stabilite de catre arhitectul sef si conducerea institutiei, care 

privesc activitatea compartimentului. 

Art.58.  Biroul accesare şi coordonare proiecte indeplineste urmatoarele activitati: 

a) întocmeşte şi actualizează baza de date cu nevoile de dezvoltare ale judeţului Alba, 

identificate de Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate acestuia, autorităţile administraţiei 

publice locale, societatea civilă şi mediul de afaceri din judeţ; 

b) întocmeşte şi actualizează baza de date a proiectelor cu finanţare nerambursabilă a căror 

solicitanţi sau parteneri sunt Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate, autorităţile 

administraţiei publice locale, alte entităţi publice non-guvernamentale sau private din judeţ; 

c) participă la elaborarea documentelor strategice de dezvoltare socio-economică a judeţului 

Alba; 

d) participă alături de celelalte judeţe ale Regiunii Centru la elaborarea de strategii regionale 

prin organismele create în acest sens; 

e) asigură secretariatul Grupului de lucru judeţean Alba - structură partenerială constituită în 

judeţul Alba – care, alături de Comitetul Regional de Planificare al Regiunii Centru, are rol consultativ 

în elaborarea Planului de Dezvoltare Regională şi a portofoliului de proiecte la nivelul Regiunii 

Centru; 

f) organizează şi participă la întâlniri de lucru, seminarii ce vizează dezvoltarea socio-

economică a judeţului, adresate potenţialilor beneficiari ai fondurilor de finanţare nerambursabilă; 

g) identifică, informează şi asigură consiliere cu privire la sursele şi programele de finanţare 

nerambursabilă active, interne şi externe, pentru punerea în aplicare a proiectelor proprii ale consiliului 

judeţean, instituţiilor publice subordonate sau, la cerere, a proiectelor autorităţilor administraţiei 

publice locale, agenţilor economici, producătorilor agricoli, organizaţiilor non-guvernamentale din 

judeţ; 

h) elaborează documentaţiile necesare solicitării de finanţări nerambursabile pentru proiectele 

proprii ale consiliului judeţean şi ale instituţiilor subordonate, colaborând în acest sens cu alte 

compartimente din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, cu instituţiile subordonate şi orice 

alte instituţii/organizaţii regionale, naţionale şi internaţionale;  

i) centralizează informaţii cu privire la implementarea proiectelor proprii ale consiliului 

judeţean şi alte instituţiilor subordonate pentru care s-a obţinut finanţare externă sau naţională;  

î) coordonează implementarea proiectelor proprii ale consiliului judeţean pentru care biroul a 

aplicat pentru obţinerea finanţării externe sau naţionale şi, după caz, asigură managementul acestora; 

  j) propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice-private şi publice-publice în vederea 

susţinerii dezvoltării economice şi sociale a judeţului; 

  k) participă la seminarii de pregătire/instruire pentru pregătirea/contractarea/implementarea/ 

monitorizarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă; 
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  l) asigură corespondenţa informaţională cu ministerele de resort şi alte structuri guvernamentale 

şi regionale (ex.: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru) responsabile de gestionarea fondurilor 

nerambursabile externe şi interne;  

  m) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

  n) întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul specific de activitate; 

  o) întocmeşte proiecte de hotărâre specifice domeniului de activitate şi le supune aprobării 

consiliului judeţean; 

  p) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare precum şi în hotărârile 

consiliului judeţean; 

  r) efectuează îndosarierea actelor şi predarea lor la arhivă. 

CAPITOLUL III 

Dispozitii finale 

 

 Art.59. (1) Salariaţii din aparatul de specialitate al Consiliul Judeţean Alba sunt obligaţi să 

cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament. 

   (2) După comunicarea regulamentului, şefii structurilor de specialitate îl vor prezenta 

salariaţilor din respectivul compartiment. 

 Art.60. Modificarea sau completarea regulamentului se face ori de câte ori din actele normative 

apărute după aprobarea acestuia reies atribuţii. 

 Art.61. Biroul resurse umane împreună cu şefii compartimentelor de specialitate vor actualiza 

fişa fiecărui post. 

 Art.62. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de activitate 

specifice. 
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