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In baza dispoziţiilor art. 51, alin 4 din Legea privind administraţia publica locala nr.
215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, prezint următorul raport de
activitate:

Activitatea pe care am desfăşurat-o în cadrul Consiliului Judeţean Alba în calitate de
vicepreşedinte al acestei instituţii, a fost realizată în concordanţă cu prevederile Legii privind
administraţia publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
şi cu dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba.
Potrivit prevederilor legale, am îndeplinit atribuţii privind funcţionarea unor
direcţii/compartimente ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, a instituţiilor si
serviciilor publice de interes judeţean, a societarilor comerciale si a regiilor autonome de interes
judeţean, atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale si centrale, alte
atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean.
In acest sens, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 305/05.07.2012,
mi-a fost delegata coordonarea Direcţiei Tehnice, a Direcţiei Amenajarea Teritoriului si Urbanism
si a Serviciului Public Judeţean Salvamont, coordonarea si controlul organismelor prestatoare de
servicii publice si de utilitate publica din subordinea Consiliului Judeţean Alba:

Societatea Comercială Drumuri şi Poduri Locale S.A.

Parcul Industrial Cugir

Centrul de cultura “Augustin Bena”

Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia
În calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba, am urmărit în activitatea
desfăşurată, în conformitate cu prevederile legale, dezvoltarea economico-socială a judeţului,
promovarea interesului comunităţilor locale, buna funcţionare a administraţiei publice judeţene.
Descentralizarea şi autonomia locală, dezvoltarea regională şi locală durabilă, coordonarea
metodologică a activităţilor din domeniul de responsabilitate, creşterea rolului autorităţilor judeţene
în reprezentarea intereselor cetăţenilor, asigurarea personalului eficient şi calificat capabil să acorde
asistenţă de specialitate pentru promovarea, realizarea proiectelor de investiţii la nivelul judeţului
dar şi pentru a sprijini acţiunile iniţiate de Consiliul judeţean Alba cu scopul promovării imaginii
judeţului au fost principalele mele preocupări în anul 2013.
REZULTATE
Iniţierea Proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba
În anul 2013, potrivit competenţelor prevăzute de lege, Consiliul Judeţean Alba s-a întrunit
în 16 şedinţe de plen, din care 12 ordinare şi 4 extraordinare. In calitate de Vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Alba, am participat la şedinţe, susţinând orice iniţiativă menită să ducă la
dezvoltarea judeţului.
In acest sens în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
modificată, completată şi republicată am fost iniţiatorul a 8 proiecte de hotărâri, ce au fost adoptate
şi care au vizat diverse domenii de activitate:
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 Hotărâre privind aprobarea derulării Proiectului Pilot privind îmbunătăţirea activităţii de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap , cu domiciliul/reşedinţa în zona Munţilor
Apuseni.
 Hotărâre privind acordarea unei subvenţii Federaţiei Române de Powerlifting.
 Hotărâre privind aprobarea Asocierii dintre judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba,
Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba în
vederea funcţionării Şcolii Profesionale Germane Alba Iulia.
 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă şi reprezentare
juridică.
 Hotărâre privind aderarea Judeţului Alba la Programul EURODYSSEE.
 Hotărâre privind aprobarea Acordului–cadru de cooperare pentru implementarea
Proiectului “Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din
comunele judeţului.”
 Hotărâre privind stabilirea “Condiţiilor de amplasare a reţelelor de comunicaţii electronice
în zona drumurilor judeţene”
 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de
intervenţie la obiectivul de investiţii “Refuncţionare clădire Centrul Militar al Judeţului
Alba”

1. Dezvoltarea infrastructurii
Consiliul judeţean Alba, asigură administrarea drumurilor judeţene în conformitate cu
Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. La începutul anului 2013 drumurile judeţene din
judeţul Alba, clasificate prin Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în
categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei
publice cu modificările ulterioare, au avut o lungime totală de 1,064,411 km, din care:
 drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică - 657,010 km
 drumuri pietruite
- 341,087 km
 drumuri de pământ
- 66,314 km
LUNGIMEA DRUMURILOR JUDETENE FUNCTIE DE STAREA DE
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Menţinerea reţelei de drumuri existente la standarde tehnice corespunzătoare reprezintă o
preocupare prioritara pentru mine, pe parcursul anului 2013 coordonând activitatea Direcţiei
Tehnice, am încercat să contribui la realizarea unui echilibru între programul şi activităţile de
întreţinere şi reabilitare necesare şi cele realizabile, în vederea îmbunătăţirii stării de viabilitate a
drumurilor şi a categoriei acestora funcţie de starea drumurilor.
Direcţia Tehnică, prin Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a desfăşurat pe tot
parcursul anului 2013, activităţi de administrare, întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene în
scopul satisfacerii cerinţelor desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort precum
şi pentru conservarea patrimoniului rutier. Activitatea de administrare constă în totalitatea acţiunilor
tehnice, economice şi decizionale întreprinse în scopul gestionării, menţinerii şi îmbunătăţirii
performanţelor tehnice ale drumurilor, podurilor şi construcţiilor aferente.
Principalele acţiuni care definesc activitatea de administrare desfăşurate de Serviciul de
Administrare a Drumurilor Judeţene sunt:
- asigurarea calităţii şi controlul tehnic al calităţii lucrărilor;
- gestionarea bunurilor publice din administrare;
- coordonarea dezvoltării unitare a reţelei de drumuri publice;
- studii, cercetări, experimentări;
- întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii
curente drumuri şi poduri.
In anul 2013 principalele obiective urmărite în dezvoltarea infrastructurii au fost:
-elaborarea şi asigurarea derularii programelor de modernizare, întreţinere şi reparaţii a
drumurilor judeţene;
-asigurarea calitatii si controlul tehnic al calitatii lucrarilor executate;
-organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică a serviciilor şi lucrărilor
executate pe drumurile judeţene;
- gestionarea bunurilor publice din administrare;
-coordonarea dezvoltarii unitare a reţelei de drumuri publice;
Sumele totale alocate programelor de lucrari de drumuri si poduri executate în anul 2013
sunt de 30.829,0 mii lei, fiind structurate pe surse de finantare, astfel:
-bugetul propriu al Consiliului judetean Alba-12.894,0 mii lei
-sume defalcate din TVA-12.554,0 mii lei
-excedentul bugetului local -4.456,0 mii lei
-credit bancar de tip revolving- 925,0 mii lei
REPARTITIA SUMELOR ALOCATE PROGRAMELOR DE
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Pentru gestionarea acestor fonduri, în cadrul serviciului au fost întreprinse urmatoarele:
-a fost întocmit Programul anual de lucrări şi servicii de întreţinere curentă şi periodică pe
categorii de lucrări, aprobat prin Hotărâre de Consiliu judeţean;
-în baza Contractelor subsecvente acordului cadru, încheiate în urma procedurilor de
atribuire de servicii şi lucrări, lunar , au fost întocmite programe de lucrări de întreţinere pe timp de
vară;
-în vederea execuţiei lucrărilor, diriginţii de şantier au predat amplasamentele, au verificat în
teren lucrările din punct de vedere cantitativ şi calitativ, au verificat şi acceptat situaţiile lunare de
lucrări; la terminarea lucrărilor pe un drum, au întocmit procese verbale de recepţie la terminarea
lucrărilor. Lucrările au fost ordonanţate la plată, în baza situaţiilor de lucrări semnate şi a proceselor
verbale de recepţie.
-a fost întocmit şi aprobat Planul operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea
înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2013-2014, aprobat prin Hotarare a Consiliului
judeţean;
Pe categorii de lucrări şi servicii, în anul 2013 s-au executate următoarele :
1.1. Lucrări şi servicii de întreţinere curentă a drumurilor judeţene pe perioada de vara-în
valoare totala de 4.538,0 mii lei; principalele sarcini fizice realizate, conform programelor de
lucrari, au fost:
-intretinere drumuri asfaltate- au fost executaţi 26.875,0 mp de plombe cu mixtura asfaltica;
-intretinere rosturi si colmatare fisurui- au fost executati 21.105,0 ml de colmatari fisuri cu
mastic bituminos;
-întreţinere curenta drumuri pietruite- au fost executate lucrări de reprofilare cu aport de
material pietros pe o lungime de 45,86 km de drum;
-tratarea burdusirilor-au fost executati 2.562,0 mp de remediere a defectiunilor rezultate in
urma alunecarilor de teren, strat de fundatie inexistent, etc.;
-au fost executate lucrări de curatirea santurilor si rigolelor, intretinere a acostamentelor, pe o
lungime totala de 99,86 km; pe drumurile pe care au fost executate lucrări de întreţinere la partea
carosabila, au fost executate si lucrări de asigurare a scurgerii apelor din zona drumului -curaţire
acostamente, intreţinere sanţuri şi rigole, intreţinere ziduri de sprijin, etc.
1.2 Servicii de întreţinere curenta pe perioada de iarnă- pe toata reţeaua de drumuri judeţene,
pentru asigurarea circulaţiei pe perioada de iarna si combaterea zăpezii si lunecusului, au fost
efectuate servicii de deszapezire in valoare totala de de 1.683,56 mii lei ;
1.3 lucrari de intretinere periodica- in valoare totala de 14.595,3 mii lei, in principal fiind
executate lucrari de refacere a suprafetei de rulare si sporirea capacitatii portante,astfel:
-imbracaminti bituminoase in 2(doua) straturi pe o lungime de 8,94 km, pe urmatoarele
drumuri judetene:DJ106K: Daia Romana-Vingard si Ohaba-Secasel, DJ107B: Rosia de Secas,
DJ107P:Vama Seaca-Turdas, DJ107Z:Ciumbrud-Pagida-Gambas, DJ142M:Balcaciu-Valea Lunga,
DJ142N:DJ107-Capalna de Jos;
-covoare bituminoase cu Ba16 si BAD 25- pe o lungime de 63,15 km pe urmatoarele
drumuri judetene: DJ106F: Calnic-Garbova, DJ107D:Vama Seaca-Farau; DJ107E:Aiud-HopartaVama Seaca; DJ107K:galda de Jos-Mesentea-Benic; DJ107I: Sloboda si Bucium-Mogos;
DJ107U:Bacainti-Ceru Bacainti; DJ141d:Boz-Dostat-lim. Jud. Sibiu; DJ142k:Tatarlaua-Craciunelu
de Sus; DJ742:Rosia Montana; DJ750C: Salciua si Geoagiu de Sus; DJ762: Vidra-Mihoiesti;
DJ762A:Vidrisoara;
-au fost reparate un număr de 62,0 podeţe şi poduri, pentru asigurarea scurgerii apelor;
- au fost executaţi şi reparaţi 64 ml de ziduri de sprijin pentru protecţia drumurilor pe
următoarele drumuri: DJ106E: Dobra-Şugag; DJ107K: Întregalde şi DJ107F:Lunca Mureşului;
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-întretinerea periodică a drumurilor pietruite-au fost pietruiti 19,8 km de drum cu un aport de 600
mc de piatra pe km drum;
1.4 Lucrari de reparatii capitale si investitii- in valoare totala de 9.448,70 mii lei. Consiliul
judetean Alba,în calitate de administrator al drumurilor judetene, a alocat sume importante pentru
reabilitarea, modernizarea si consolidarea retelei de drumuri si poduri, programele de investitii fiind
alcatuite in majoritatea lor din lucrari in continuare pe drumurile de maxima importanta economica,
sociala si turistica; astfel au continuat lucrarile si au fost finalizate urmatoarele:
-au fosr finalizate si receptionate lucrarile la obiectivul „Consolidare corp drum
judeteanDJ107C: Teleac-Drambar-Seusa-Ciugud-Oarda, pe o lungime de 1,935 km;
-au continuat lucrarile la obiectivul „Consolidare corp drum judetean DJ750:Garda de SusOrdancusa-Ghetar, au fost executate rigolele si santurile betonatesi au inceput lucrarile de reparatii
la poduri;
- -au fost finalizate si receptionate lucrarile la obiectivul „Pod pe DJ107, peste raul Ampoi,
km.1+665, pod cu o lungime de 58 ml;
-au fost finalizate si receptionate sectoare de drum cu lungimea totala de 4,375 km, la
obiectivul” Reabilitarea sistemului rutier pe tronsoanele DJ106L:Spring-Ungurei-Rosia de Secas si
DJ107B:DN1-Santimbru-Galtiu-Coslariu-Mihalt-Colibi-Rosia de Secas-lim. Jud. Sibiu, restul
tronsoanelor fiind sistate datorita lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare;
-au fost finalizate si receprionate lucrarile la obiectivul: Modernizare drum judetean DJ107:
Alba Iulia-Teleac-Berghin-Colibi-Secasel-Cergau Mare-Blaj-Sancel-Sona-Jidvei-Cetatea de Baltalim. Jud. Mures”, sector cuprins intre Secasel si Tau, pe o lungime de 3,435 km;
- au demarat lucrarile la obiectivul:Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de JosMesentea-Benic-Intregalde, tr. I, de la km.9+829-km.17+700.
Repartitia sumelor alocate pentru serviciile si lucrarile la
drumurile judetene
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In anul 2013, in vederea execuţiei lucrărilor de drumuri si poduri, au fost elaborate
documentaţii tehnico-economice –studii de fezabilitate, respectiv DALI, pentru podul de pe drumul
judetean DJ762, de la km.47,610, in localitatea Avram Iancu, elaborate Proiectele tehnice si
detaliile de executie pentru 2 (doua) obiective –Pod pe DJ107H, km.12+751, in localitatea
Bucerdea si Pod pe DJ107C, la km.9+223, in localitatea Limba, pentru care au fost organizate
proceduri de achiziţii publice, de servicii.
1.5 Achizitii publice pentru elaborarea documentaţii tehnico-economice şi execuţia lucrărilor
Pentru executia lucrarilor de drumuri, în baza documentaţiilor tehnice, personalul de specialitate din
cadrul serviciului a întocmit documentaţiile de atribuire a lucrărilor, au organizat procedurile de
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achiziţie, au participat în comisiile de evaluare a ofertelor, au verificat şi întocmit hotărârile de
adjudecare, au întocmit contractele de lucrări, pentru:
-Aducerea la cota a căminelor de vizitare pentru aducerea drumurilor şi a podurilor la starea
tehnica initială;
-Expertiza tehnica şi DALI -Pod pe DJ762:lim. Jud. Hunedoara-Dealu Crisului-Valea
Maciului-Vidra-Lunca de Jos-Mihoiesti(DN75), km.60+488;
-Asigurarea calităţii şi al controlului tehnic al calităţii, activitate laboratoare;
Au fost încheiate contracte de servicii prin încredinţare directă pentru servicii de verificare a
proiectelor tehnice, gestionare a drumurilor judeţene, servicii de actualizare documentaţie tehnică
pentru Pod pe DJ107, km.22+850, loc. Colibi, jud. Alba.
1.6. Clasari drumuri -In cadrul serviciului au fost intocmite documentatiile privind clasarea
sau declasarea unor drumuri aflate in administrarea primariilor precum si a unor drumuri judetene ;
au fost intocmite 7 proiecte de hotarare privind clasarea drumurilor comunale in drumuri judetene,
in vederea alocarii de fonduri pentru lucrari de reparatii si modernizare; au fost preluati 41,365km
de drumuri locale.
1.7. Alte activitati
In urma deplasărilor în teren, a fost actualizată starea de viabilitate a drumurilor judeţene la
31.12.2013, cu indicarea categoriilor drumurilor.
Verificarea situaţiilor de lucrări, a facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor şi
lucrărilor prestate, a fost asigurată de personalul serviciului; au fost întocmite ordonanţările la
plată şi întocmite periodic situaţii privind realizările şi plăţile la lucrările de drumuri.
Specialistii din cadrul serviciului de administrare a drumurilor judetene au pregatit şi au
participat la receptiile lucrarilor de drumuri si poduri judetene si au participat la receptiile lucrarilor
primariilor si drumuri nationale; sunt implicati in implementarea si dezvoltarea sistemului de
control intern managerial , in elaborarea obiectivelor, activitatilor si procedurilor pentru
implementare SCM.
Consultanta catre autoritatile publice locale in vederea identificarii surselor de finantare,
respectiv promovarii si sprijinirii activitatii de intocmire a proiectelor.
Acordarea de asistenta tehnica consiliilor locale - a fost o activitate prioritara
mai ales in domeniul achiziţiilor publice si la întocmirea documentaţiilor pentru accesarea de
fonduri pentru execuţia lucrărilor de infrastructura rurala.
In cursul anului 2013 activitatea serviciului de administrare drumuri judeţene a
fost axata în principal pe urmărirea lucrărilor executate, verificarea in teren a acestora din
punct de vedere al cantitatilor de lucrari dar in special din punct de vedere calitativ, admiterea la
decontare numai acelor lucrari care au corespuns cu documentatia tehnica si caietele de sarcini
elaborate de proiectanti.
Infrastructura transporturilor trebuie sa asigure permanent fluxul de persoane, bunuri si
servicii intre localitatile unui judet, prin drumuri comunale, judetene si nationale.Nivelul de
performanta al infrastructurii trebuie sa fie suficient de ridicat pentru a asigura calitatea calatoriei si
transporturilor. Perturbarea traficului cauzata de degradare, blocare, accidente, etc. produce
disconfort, costuri suplimentare si pierdere de timp.Din cauze multiple, reteaua rutiera, indiferent de
nivel, a ramas cu fonduri insuficiente pentru a acoperi nevoile reale.
Cu toate acestea, Consiliul judetean Alba, in calitate de administrator al drumurilor judetene,
a reanalizat programele de lucrari, au fost revazute prioritatile, au fost regandite actiunile
organizatorice si tehnico-productive astfel ca la sfarsitul anului 2013, pe reteaua de drumuri
judetene se poate circula in conditii de siguranta si confort.
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2. Transport public judeţean
2.1 La Serviciul de Administrare a Drumurilor Judetene – Transporturi – Segmentul
Siguranta Circulatiei s-au efectuat in anul 2013 urmatoarele activitati:
- Conform Ordonantei de Guvern nr. 43 / 1997 privind regimul drumurilor, modificata si
completata prin O.G. nr. 7 din 29 ianuarie 2010, avand la baza art. 41 din prezenta, s-au
efectuat in trafic activitati de control cu echipajele mobile E.M.C.A.T.R. 1.1 si E.M.C.A.T.R.
1.2 din dotarea Consiliului judetean Alba, care au avut ca scop depistarea transporturilor
rutiere la vehiculele cu masa totala maxima admisa de peste 16 to, in urma carora s-au constatat
depasiri ale maselor totale maxime admise autorizate cat si nerespectarea restrictiilor de
circulatie impuse de administratorul drumurilor judetene impreuna cu politia rutiera, pe anumite
sectoare de drum, acolo unde capacitatea portanta a drumului nu permite traficul greu.
Ca urmare, a nerespectarii art. 41 din Ordonanta de Guvern nr. 43 / 1997, privind regimul
drumurilor, s-au aplicat in anul 2013 de catre echipajele E.M.C.A.T.R. 1.1 si E.M.C.A.T.R. 1.2
din dotarea Consiliului judetean Alba contraventii in valoare totala de 183.000 lei.

Un alt aspect important efectuat in anul 2013 este implementarea bazei de date privind
siguranta circulatiei rutiere. Pe baza tehnologiei sistemului GPS s-au incarcat puncte din teren de
pe 10 (zece) drumuri judetene unde sunt indicatoare rutiere si parapeti metalici, iar apoi aceste date
au fost descarcate pe ortofotoplanuri, in scopul constituirii bazei de date electronice.
- Caile de acces realizate in zona drumurilor judetene deschise circulatiei publice, realizarea
oricaror altor constructii, amenajari sau instalatii in orice scop, este permisa cu acordul, avizul si
autorizatia administratorului drumurilor judetene, emise de Serviciul de Administrare a Drumurilor
Judetene – Transporturi – Segmentul Siguranta Circulatiei.
Drept urmare in anul 2013 la Serviciul de Administrare a Drumurilor Judetene – Transporturi
– Segmentul Siguranta Circulatiei din cadrul Consiliului judetean Alba, s-au eliberat un numar de
117 acorduri de principiu si autorizatii de construire pentru lucrarile din zona drumurilor judetene in
valoare totala de 13.254 lei.
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Lucrarile de siguranta circulatiei sunt lucrari care s-au desfasurat pe toata perioada anului 2013
si au constat in : procurarea, montarea si intretinerea indicatoarelor rutiere cu folie reflectorizanta
inclusiv a stalpilor de sustinere, procurarea, montarea si intretinerea parapetelor metalice,
executarea de marcaje rutiere longitudinale si transversale pentru amenajarea intersectiilor si
eliminarea punctelor periculoase.
Montarea indicatoarelor rutiere se efectueaza la terminarea lucrarilor de modernizare a
anumitor drumuri judetene, in paralel cu solicitarile administratiilor publice locale, in functie de
cresterea vitezei de rulare in urma imbunatatirii lucrarilor la partea carosabila, in functie de
restrictiile de circulatie cauzate de calamitati si in functie de traficul pe categorii de vehicule acolo
unde drumurile nu sunt modernizate in totalitate. S-au procurat si montat stalpi de sustinere pentru
indicatoarele rutiere intr-un numar de aproximativ 700 bucati. S-au procurat si montat indicatoare
rutiere de avertizare, de prioritate, de interzicere sau restrictie, de obligare, de orientare si informare
intr-un numar de aproximativ 1.000 buc, pe reteaua de drumuri judetene, a judetului Alba
Totodata s-au intretinut indicatoare rutiere si stalpi pe diferite drumuri judetene din reteaua
judetului Alba intr-un numar de aproximativ 300 bucati.
Pentru prevenirea accidentelor impotriva iesirilor vehiculelor de pe platforma drumurilor, in
zonele nesigure si pentru ghidarea optica a acestora, s-au montat parapete metalice pe drumurile
judetene din reteaua judetului Alba, ce permit in general alunecarea sau ghidarea in lungul lor a
jantei rotilor autovehiculelor si revenirea acestora pe partea carosabila, pe o lungime totala de 3.600
ml.
Totodata s-au reconditionat parapete existente pe sectoarele de drum periculoase, care s-au aflat
intr-o stare avansata de degradare (coroziune, picoare de sustinere deterioarate, etc), in lungime
totala de 1.320 ml.
S-au executat marcaje rutiere orizontale cu vopsea pe drumurile judetene din reteaua judetului
Alba, reprezentand :
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 244, 93 kme marcaj rutier orizontal longitudinal ;
 1.396, 4 mp marcaj rutier orizontal transversal ;
S-a efectuat specializarea pentru utilizarea tehnologiei GPS si inceperea incarcarii bazei de
date destinata sigurantei circulatiei rutiere, pentru toata reteaua de drumuri judetene din judetul
Alba, in scopul stabilirii cu exactitate a pozitiilor coordonatelor si a cantitatilor elementelor de
sistematizare rutiera existente, pe baza programelor MapSys 9 si MapSys Mobile 9.
2.2 Transportul public judetean de persoane
În cursul anului 2013, Compartimentul transporturi, în calitatea sa de autoritate județeană de
transport și autorizare în domeniul transportului public județean de persoane a acționat în direcția
asigurării continuității serviciilor de transport public persoane, între localitățile Județului Alba, prin
activități de organizare, reglementare și control, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor de
transport nr. 92/2007. Astfel, Programele de transport județene care ar fi trebuit să intre în vigoare
la data de 01.05.2013 și procedura de atribuire a traseelor cuprinse în acesta au fost suspendate la
nivel național ca urmare a unei hotărâri judecătorești, situație în care Guvernul României a aprobat
prin Ordonanța de Urgență nr. 30/2013 prelungirea programelor de transport și a licențelor de traseu
până la data de 31 decembrie 2013, iar la data de 17 decembrie 2013 a urmat o nouă suspendare, de
această dată printr-o hotărâre judecătorească care a vizat numai Județul Alba. Situațiile anterior
menționate au impus din partea Consiliului Județean Alba aprobarea unor măsuri urgente pentru
asigurarea continuității serviciului de transport public de persoane prin curse regulate pe traseele
județene, întocmirea documentației aferente și aplicarea acestor măsuri revenind personalului
Compartimentului transporturi cu atribuții privind transportul public județean. În acest sens, au fost
elaborate 13 proiecte de hotărâri care au stat la baza aprobării de către Consiliul Județean Alba a
unor măsuri de reglementare a transportului public județean, concretizate în aprobarea unui
contract-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse
regulate, punerea în executare a unei hotărâri judecătorești, prelungirea contractelor de delegare a
gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, a programului de
transport județean și a licențelor de traseu, atribuirea directă a unor trasee județene, stabilirea
tarifelor de călătorie.
Alte activități desfășurate pe linia transportului public de persoane au constat în:
derularea activităților specifice procedurii de atribuire a licențelor de traseu pentru serviciul de
transport public județean de persoane prin curse regulate, până la momentul suspendării acesteia;

întocmirea documentației în vederea retragerii a 4 licențe de traseu și eliberării a 28 licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse
regulate speciale;
analizarea solicitărilor depuse de 2 operatori de transport rutier în vederea stabilirii tarifelor
de călătorie;
verificarea a 20 de documentații depuse de către operatorii de transport rutier în vederea
înlocuirii unor autovehicule utilizate pentru efectuarea serviciului de transport public de
persoane pe traseele județene;
controale pe un număr de 60 de trasee județene privind modul de efectuare a serviciului de
transport public de persoane de către operatorii de transport prestatori;
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3. Protecţia mediului
Direcţia tehnică, prin compartimentul Programe, proiecte, mediu a desfăşurat pe tot
parcursul anului 2013, activităţi in vederea realizării obiectivelor judeţene in domeniul protecţiei
mediului, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare. Principalele proiecte derulate de
compartimentul Programe, proiecte, mediu au fost:
Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului „Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Alba”
Implementarea proiectului intitulat ”Sistem de management integrat al deșeurilor în judeţul
Alba” este reglementată prin prevederile Contractului de Finanţare nr. 129035/02.05.2012 încheiat
între Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Direcţia Generală AM POS Mediu și Consiliul Judeţean
Alba, conform Deciziei de aprobare nr. C(2012) 1286 din data de 05.03.2012 a Comisiei Europene
şi a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1096/22.03.2012.
Obiectivul proiectului îl reprezintă realizarea unui sistem durabil de management al
deşeurilor, cu reducerea impactului asupra mediului în judeţul Alba, prin îmbunătăţirea serviciului
de salubrizare şi reducerea numărului de depozite de deşeuri existente neconforme, în conformitate
cu practicile şi politicile Uniunii Europene şi în contextul Axei Prioritare 2 a POS Mediu.
În conformitate cu prevederile Contractului de finanţare perioada de implementare a
Proiectului este 07.05.2012 – 31.10.2015, iar valoarea totală a Proiectului (exclusiv TVA) este de
212.015.115 lei din care: 150.650.869 lei contribuţie FEDR, 33.896.447 lei contribuţie Bugetul de
Stat, 27.467.798 lei contribuţie beneficiar. În urma încheierii unui număr de 6 contracte s-a realizat
o economie de 1.780.626 lei.
Gestionarea eficientǎ a implementǎrii proiectului, respectarea termenilor Contractului de
Finanţare pecum şi justificarea aspectelor tehnice şi financiare sunt asigurate de către Unitatea de
Implementare a Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în judeţul Alba (UIP).
UIP este o structură definită prin organigrama Consiliului Judeţean Alba condusă de un Manager de
proiect, care are şi funcţia de director al Direcţiei tehnice. Managerul de proiect este secondat în
funcţia de coordonare de un Manager de proiect adjunct, care are rol de coordonare tehnică, de
verificare a activităţii Responsabililor tehnici şi a Responsabilului administrativ. Personalul Unităţii
de Implementare a Proiectului este compus din: Responsabil tehnic 1, Responsabil tehnic 2,
Responsabil financiar, Responsabil juridic, Responsabil relaţii publice, Responsabil comunicare şi
publicitate, Responsabil administrativ, Responsabil achiziţii şi Responsabil contabilitate.
Prin Graficul de achiziţii şi implementare a proiectului, anexa la Contractul de finanţare, s-a
stipulat implementarea proiectului prin 12 contracte, din care 6 contracte de servicii, 2 contracte de
furnizare şi 4 contracte de lucrări.
Activităţile desfăşurate în procesul de implementare a proiectului sunt grupate astfel:

I. MANAGEMENTUL GENERAL AL PROIECTULUI
În cadrul acestei categorii au avut loc următoarele activităţi:
 asigurarea colaborării cu instituţiile implicate în implementarea Contractului de Finanţare: AM
şi OI POS Mediu şi Ministerul Fondurilor Europene;
 desfăşurarea întâlnirilor lunare de progres organizate la sediul Consiliului judeţean Alba în
vederea monitorizarii şi evaluarii interne a proiectului, în special în ceea ce priveste:
- Graficul de activităţi;
- Graficul de achiziţii;
- Bugetul proiectului;
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raportări săptămânale către AM POS Mediu, OI POS Mediu şi Ministerul Fondurilor Europene
prin transmiterea fişelor săptămânale de progres, conform Instrucţiunii DG AM POS Mediu nr.
148456/CG/02.10.2013;
raportări trimestriale către AM POS Mediu, OI POS Mediu şi Ministerul Fondurilor Europene
prin transmiterea rapoartelor de progres trimestrial, conform Instrucţiunii DG AM POS Mediu
nr. 148456/CG/02.10.2013;
transmiterea minutelor întâlnirilor lunare de progres către AM POS Mediu, OI POS Mediu şi
Ministerul Fondurilor Europene, conform Instrucţiunii DG AM POS Mediu nr.
148456/CG/02.10.2013;
asigurarea arhivării corespunzătoare a documentelor Proiectului;

II. ACHIZIŢII PUBLICE
Sinteza stadiului procedurilor de achiziţii publice aferente celor 13 contracte la sfârşitul anului 2013
este: 6 proceduri au fost finalizate, 2 proceduri în desfăşurare, iar 5 proceduri nu au fost demarate.
Stadiul procedurilor este prezentat în continuare, şi anume:
A. CONTRACTE DE SERVICII
-

Contractul de servicii „Asistenţă tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului
Sistem de management integrat al deșeurilor din judeţul Alba”
Procedura de achiziţii (licitaţie deschisă) a fost finalizată în anul 2012.

-

Contractul de servicii „Supervizarea lucrărilor de construcţii din cadrul proiectului „Sistem
de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”
Contractul de servicii „Servicii de publicitate şi campanie de informare şi conştientizare
pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”
Contractul de servicii „Auditul anual al proiectului „Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Alba”
Contractul de servicii „Asistenţă tehnică oferită de proiectant pe perioada executării
lucrărilor de construire a depozitului de deşeuri Galda de Jos”
Contractul de servicii „Verificarea proiectului tehnic şi a documentaţiei tehnice pentru
autorizarea executării lucrărilor de construire pentru depozitul de deşeuri Galda de Jos”
Contractul de servicii „Asistenţă tehnică pentru revizuirea documentaţiilor de atribuire a
contractelor din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul
Alba”

B. CONTRACTE DE LUCRARI
1. Construirea Centrului de management integrat al deşeurilor (depozit de deşeuri, staţie de
sortare, staţie de tratare mecano-biologică) Galda de Jos, judeţul Alba
Procedura de achiziție nu a fost demarată
S-a realizat anliza formei draft a Documentatiei de atribuire aferenta statiei de tratare mecanobiologică.
2. Închiderea depozitelor urbane neconforme din judeţul Alba
Procedura de achiziție nu a fost demarată
S-a realizat anliza formei draft a Documentatiei de atribuire.
3. Construirea a două staţii de transfer deşeuri în judeţul Alba
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- În perioada 02.12.2013 – 19. 12.2013 a fost analizată şi aprobată Documentaţia de atribuire.
- In data de 20.12.2013 Documentaţia de atribuire a fost transmisa la ANRMAP.
C. CONTRACTE DE FURNIZARE
Contract de furnizare bunuri 1: Furnizare echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor şi de
unităţi de compostare individuală pentru judeţul Alba.(procedura de achiziție nu a fost demarată)
Contract de furnizare bunuri 2: Furnizare echipamente pentru depozitul de deşeuri Galda de Jos,
judeţul Alba (procedura de achiziție nu a fost demarată).
D. CONTRACTE NEELIGIBILE
Contract de lucrări „Construire drumuri de acces pentru Centrul de management integrat al
deşeurilor Galda de Jos şi pentru staţiile de transfer”(procedura de achiziție nu a fost demarată)
III. MANAGEMENT FINANCIAR
 Activităţile desfăşurate în această categorie sunt:
-

verificarea respectării bugetului şi a devizului general al proiectului;
Monitorizarea respectării bugetului, a planului financiar şi a planului de rambursare;
actualizarea planificării financiare;
verificarea, aprobarea şi efectuarea plăţilor, în colaborare cu serviciul specializat al
Consiliului Judeţean;
Păstrarea evidenţei financiare pe proiect;
Întocmirea a 3 cerei de rambursare prin care s-a solicitat o valoare totală de 711.679,46 lei.
planificarea şi evidenţa cofinanţării proiectului din bugetul local;
IV. MANAGEMENTUL CONTRACTELOR

Responsabilii de contract au asigurat verificarea îndeplinirii contractelor la termenele stabilite, cu
respectarea bugetului şi la standardele calitative şi cantitative stabilite prin documentele de referinţă
(Caiet de sarcini, ofertă tehnică şi financiară, Contract), precum şi verificarea solicitărilor la plată
(aplicaţiilor de plată);
În anul 2013 s-au aflat în procesul de implementare următoarele contracte:
1. Contractul de servicii nr. 11455/24/10.09.2012 „Asistenţă tehnică pentru sprijin
managerial în implementarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor
din judeţul Alba”
În anul 2013 au fost verificate activităţile, livrabilele/rapoartele şi aplicaţiile de plată
desfăşurate/transmise de către experţii asistenţei tehnice ca urmare a derulării următoarelor
activităţi:
- Suport in managementul proiectului pentru UIP din cadrul Consiliului Judeţean Alba;
- Suport in procesul de achizitii publice;
- Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului privind contractarea realizarii
publicitatii masurii, precum si elaborarea strategiei de constientizare publica;
- Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului privind contractarea serviciilor de audit
financiar in cadrul proiectului; asistenta in semnarea contractului de servicii
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2. Contract de servicii nr. 18799/757/25.11.2013 Servicii de publicitate şi campanie de
informare şi conştientizare pentru proiectul „Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Alba”
3. Contract de servicii nr. 11555/C13035/24.07.2013 Auditul anual al proiectului „Sistem
de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”
4. Contract de servicii nr. 16384/1168/15.10.2013 Asistenţă tehnică oferită de proiectant
pe perioada executării lucrărilor de construire a depozitului de deşeuri Galda de Jos

5. Contract de servicii nr. 20721/141/20.12.2013 Verificarea proiectului tehnic şi a
documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire pentru
depozitul de deşeuri Galda de Jos
6. Contract de servicii 15195/39/25.09.2013 „Asistenţă tehnică pentru revizuirea
documentaţiilor de atribuire a contractelor din cadrul proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Alba””

4. Proiecte, lucrări publice
Activitatile compartimentului Proiecte, Lucrări Publice au ca obiectiv de activitate realizarea
lucrărilor de construcţii şi instalaţii, de echipare şi amenajare a teritoriului, precum şi de dotare a
localităţilor în folosul colectivităţilor umane de pe teritoriul judeţului Alba.
Majoritatea lucrărilor publice se derulează în cadrul unor programe finanţate de la bugetul
de stat sau din alte surse interne şi externe.
4.1. Programul Național de Dezvoltare Locală conform O.U.G. nr.28/2013
Consiliul Judeţean Alba, în baza atribuţiilor sale, stabileşte şi fundamentează necesarul
anual de fonduri, în baza criteriilor de selecţie şi în urma consultării autorităţilor locale. Lista
proiectelor se prezintă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru
finanţare, urmărindu-se asigurarea condiţiilor minimale de infrastructură rurală în comunităţile
sărace. De asemenea Consiliul judeţean Alba sprijină şi coordonează activitatea consiliilor locale în
fundamentarea proiectelor, asigură asistenţa juridică şi tehnică de specialitate necesară şi
monitorizează executarea lucrărilor, în conformitate cu
instrucţiunile programului şi a Legii finanţelor publice.
Subprogramul Modernizarea satului românesc
cuprinde mai multe domenii de lucrări dintre care în anul
2013 s-au derulat numai cele de alimentări cu apă,
canalizări şi drumuri comunale. Programul reprezintă
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sprijinul acordat de statul român pentru echiparea comunelor şi satelor din componenţa acestora cu
lucrări de infrastructură edilitară.În cadrul acestui Program în anul 2013, în judeţul Alba au fost
alocate fonduri în valoare de 11.078,00 mii lei acestea fiind utilizate numai pentru finalizarea
lucrărilor ce s-au preluat din alte programe, respectiv HG 577/1997, OG 7/2006. Fondurile s-au
repartizat după cum urmează:

4.1.1. Domeniul realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de
alimentare cu apă și stații de tratare a apei
Pentru continuarea celor 5 lucrări din Program s-a alocat suma de 3.387,74 mii lei. În cursul
anului s-au recepţionat lucrările: „Alimentare cu apă comuna Sâncel , satele Pănade şi Iclod”
„Alimentare cu apă comuna Livezile – Livezile etapa I”, urmând să fie recepţionată lucrarea
„Alimentare cu apă comuna Jidvei, sat Bălcaciu” şi parţial lucrarea „Alimentare cu apă comuna
Unirea, satele Unirea I şi Unirea II”.

4.1.2. Domeniul realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de
canalizare și stații de epurare a apelor uzate
Pentru continuarea celor 8 lucrări, 2 preluate din programul HG 577/1997 şi 6 din
Programul OG 7/2006, s-a alocat suma de 4.994,51 mii lei, lucrările urmând să fie finanţate şi în
anul 2014 pentru a fi finalizate.

4.1.3. Domeniul reabilitare/ modernizare a drumurilor publice clasificate și încadrate
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri de interes local, respectiv
drumuri comunale și/ sau drumuri publice din interiorul localităților
Pentru continuarea celor 5 lucrări din
Program, s-a alocat suma de 2.245,75 mii lei. În
cursul anului s-au recepţionat 4 lucrări, respectiv:
„Modernizare DC 68, comuna Meteş: Ampoiţa –
Lunca Meteşului”, „Modernizare DC 41 şi stradă
principală comuna Berghin”, „Modernizare DC 13
comuna Lopadea Nouă: DJ 107E – Beţa”,
„Modernizare DC 52 comuna Pianu: Strungari (DJ
704A)–Purcăreţi” şi lucrarea „Modernizare străzi
comuna Ighiu, sat Şard” s-a recepţionat parţial.
În cadrul Subprogramului Infrastructură la nivel judeţean s-a alocat suma de 450,0 mii lei
pentru lucrarea „Consolidare corp DJ 750 : Gârda de Sus (DN 75) – Ordâncuşa – Gheţar”
4.2. Sistem microregional de alimentare cu apă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic,
Șpring, Doștat și a localității Răhău
Pentru rezolvarea situaţiei alimentării cu apă în
sistem centralizat a localităţilor din zona Văii Secaşelor,
zonă fără surse de apă potabilă, în lista obiectivelor de
investiţii pe anul 2013 cu finanţare parţială sau integrală de
la bugetul local, repartizate pentru Consiliul judeţean Alba, a
fost cuprins obiectivul de investiţii „Sistem microregional de
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alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring, Doştat şi a localităţii
Rahău, județul Alba”, ca lucrare în continuare. În anul 2013 a fost semnat contractul nr. 8.947 /
14.06.2013, între Consiliul Judeţean Alba şi SC Instalatorul SA Alba Iulia, pentru lucrările rest de
executat la acest obiectiv de investiţii. Durata de execuţie a lucrărilor contractată este de 18 luni.În
acest an au fost executate 64% din lucrări, fiind decontaţi 4.702.205,10 lei pentru lucrările
executate, dirigenţia de şantier şi taxele legale.
4.3. Reabilitare (restaurare) Castel Sâncrai, județul Alba – faza I
Imobilul „Castel Kemeny Sâncrai”,
cuprins în Lista monumentelor istorice din
judeţul Alba, este situat administrativ în
localitatea Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr.
100, municipiul Aiud, judeţul Alba. Clădirea
terenul aferent sunt cuprinse în domeniul
public al judeţului Alba. Imobilul are un regim
înălţime S+P, cu o suprafaţă construită de
781,32 mp.

şi
de

Prima fază a de execuţie a fost
finalizată şi recepţionată in anul 2012 cu procesul verbal nr. 7.963 / 29.06.2012, această fază vizând
reabilitarea (restaurarea) şi mansardarea unei părţi a
clădirii astfel încât aceasta să deservească ansamblul
de funcţiuni compus din birouri şi sala conferinţe
pentru proiectul social privind înfiinţarea unei ferme
ecologice de trandafiri, reabilitarea acoperişului şi
rezolvarea scurgerii apelor meteorice pentru stoparea
degradărilor .
De asemenea, în anul 2012 – 2013 a fost
organizată procedura de achiziţie publică de lucrări
pentru faza a II-a de reabilitarea (restaurarea)
Castelului Sâncrai, care vizează reabilitarea întregului
imobil, fiind încheiat contractul de lucrări nr.
1713/07.02.2013. Contractul a fost atribuit firmei SC Compact Construct SRL Alba Iulia având o
valoare de 2,889,078,83 lei şi o durată de execuţie de 12 luni. Lucrările au început la data de
12.03.2013. În anul 2013 au fost decontaţi 1,605,967,31 lei, reprezentând lucrările executate,
dirigenţia de şantier şi taxele legale. Personalul din cadrul compartimentului a organizat procedura
de achiziţie publică de lucrări pentru faza II şi răspunde de aspectele tehnice legate de execuţia
lucrărilor.
4.4. Restaurare clădire Centrul Militar al
Județului AlbaClădirea Centrului Militar al
județului Alba, situată în Alba Iulia, str. Mihai
Viteazu, nr. 11, este cuprinsă în domeniul public
al judeţului Alba.
Lucrările de restaurare au început în anul
2012, când a fost încheiat contractul nr.
3.757/29.03.2012, cu SC Compact Construct SRL
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Alba Iulia. Lucrările care s-au executat au vizat restaurarea demisolului + faţadele nord, est şi vest
în totalitate.
În anul 2013, acest obiectiv de investiţii a fost cuprins în lista de investiţii ca lucrare în
continuare, fiind finalizată şi recepţionată cu procesul verbal nr. 7.569 / 23.05.2013.
4.5. Reabilitare, modernizare și mansardare clădire primărie veche Câlnic – Casa Artelor
Imobilul clădire primărie veche Câlnic - Casa
Artelor, este situat administrativ în localitatea Deal, str.
Principală nr.232, comuna Câlnic,Judeţul Alba. Clădirea
şi terenul aferent sunt cuprinse în domeniul public al
judeţului Alba. Imobilul are un regim de înălţime
S+P+E, fiind compusă din 4 încăperi cu suprafeţe ample,
câte două pe nivel cu o suprafaţă construită de 230,60
mp.
S-a intenţionat executarea lucrărilor de: termoizolare a pereţilor, termoizolaţie pod,
înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare cu tâmplărie de lemn stratificat cu geam termopan,
mansardare parţială a clădirii, recompartimentarea spaţiului la parter si etaj, realizarea de grupuri
sanitare, efectuarea de lucrări de amenajări interioare şi exterioare, reabilitare termică, dotare cu
echipamente şi mobilier, astfel încât aceasta să corespundă noilor funcţiuni de transformare a ei în
Casa Artelor - un loc în care artiştii plastici să se poată întâlnii şi crea. Finanţarea contractului de
lucrări pentru “Reabilitare, modernizare şi mansardare clădire primărie veche-Câlnic – Casa
Artelor” se asigură din bugetul local al Consiliul judeţean Alba.
Personalul din cadrul compartimentului a organizat recepţia lucrărilor mai sus menţionate,
încheindu-se procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7720/24.05.2013.
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4.6. Demolare construcție aparținătoare imobilului Gospodărie Anexă situate în satul Sâncrai,
str. Andrei Mureșan, nr.20, municipiul Aiud
În conformitate cu HCL 162 din 18 octombrie 2012, se aprobă trecerea acestui imobil din
domeniul public în domeniul privat al Judeţului alba, precum şi scoaterea lui din funcţiune şi casare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, în anul 2013 personalul compartimentului a achiziţionat
direct lucrările pentru “Demolare construcţie aparţinătoare imobilului Gospodărie Anexă situate în
satul Sâncrai, str. Andrei Mureşan nr. 100, Municipiul Aiud “ încheind contractul de lucrări nr.
7693 / 24.05.2013.Valoarea lucrărilor este de 6.451,61 lei fără TVA, conform listelor de cantităţi
întocmite.S-a organizat recepţia lucrărilor, încheindu-se procesul verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor nr. 8703 / 11.06.2013.
4.7. Amenajarea, dotarea și funcționalizarea obiectivului de investiții – reabilitarea,
modernizarea și mansardare clădire primărie veche Câlnic – Casa Artelor
Casa Artelor s-a dorit să devină un loc în care artiştii plastici să se poată inspira şi crea.
Pentru exploatarea imobilului în condiţii optime a fost necesară, amenajarea funcţionalizarea şi
dotarea clădirii (mansarda - sală de conferinţe, 6 dormitoare, 4 ateliere, un birou administrativ, un
vestibul, oficii, 5 bai), cu cele necesare, corespunzătoare structurilor de primire turistice cu
funcţiuni de cazare tip vilă de 3 stele. Ca urmare, personalul compartimentului a iniţiat achiziţia
directă pentru dotarea, amenajarea şi funcţionalizarea obiectivului de investiţii mai sus menţionat,
încheind contractul de furnizare nr. 12894/ 14.08.2013 cu S.C. Cinque Amici SRL, la preţul de
51.591,94 lei fără TVA. S–a procedat de asemenea la organizarea recepţiei ș încheierea procesul
verbal de recepţie parţială a produselor nr. 19.064/ 27.11.2013 şi respectiv procesul verbal de
recepţie parţială a produselor nr. 20.121/ 13.12.2013.
4.8. Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții – Restaurarea și funcționalizarea
clădirilor situate în Alba Iulia, str.Unirii, nr. 1-3 în care au funcționat secțiile de neurologie și
psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba
În această etapă de proiectare se doreşte refuncţionalizarea clădirilor pentru a servii ca sedii
ale Bibliotecii Judeţene Alba şi respectiv Galerie de Artă.Clădirile secţiilor de neurologie şi
psihiatrie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba , sunt cuprinse în domeniul public al judeţului
Alba şi se află în zona de protecţie a Monumentului Istoric Cetatea Vauban Alba Iulia, fiind
cuprinse în Lista Monumentelor Istorice 2004 din judeţul Alba, lista a Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional.
Lot 1 - Clădirea secţiei de neurologie construită în jurul datei de 1860, este compusă din
P+1etaj în suprafaţă de 1358,70mp. Construcţia are fundaţie din beton, pereţi din cărămidă,
şarpantă din lemn acoperită cu ţiglă, încălzire centrală, apă caldă şi rece, canalizare şi iluminat
electric.
Lot 2 - Clădirea secţiei de psihiatrie, clădire veche construită în jurul anului 1732 este
compusă din S + P + 1etaj , are fundaţie de beton, construcţie de cărămidă, acoperiş de ţiglă, având
o suprafaţă de 545,60 mp. Clădirea a fost renovată şi dotată cu o aripă nouă.
Personalul compartimentului a iniţiat achiziţia directă a serviciilor de proiectare pentru
obiectivului de investiţii mai sus menţionat, încheind contractele de servicii nr. 21010/ 30.12.2013
- pentru Lot 1 - clădire neurologie şi respectiv nr. 21011 / 30.12.2013 pentru Lot 2 - clădire
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psihiatrie cu S.C. Polarh Design SRL, la preţul de 58.200 lei fără TVA pentru Lot 1 şi respectiv
35.800 lei fără TVA pentru Lot 2, cu o durată de 1,5 luni pentru ambele loturi.
4.9. Refuncționalizare clădire Centrul Militar al Județului Alba
În anul 2013 a fost iniţiată achiziţia directă a serviciilor de proiectare pentru obiectivul de
investiţii Refuncţionalizare clădire Centrul Militar al Judeţului Alba. Anunţul privind achiziţia
directă a fost publicat pe SEAP şi pe site-ul Consiliului Judeţean. Serviciile de proiectare au fost
atribuite firmei SC Polarh Design SRL Bucureşti, fiind încheiat contractul nr. 2570 / 26.02.2013.
În acest an a fost elaborată Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, expertiza tehnică,
expertiza energetică şi documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin
certificatul de urbanism, fiind decontată suma de 23.994 lei. De asemenea, indicatorii tehnicoeconomici aferenţi acestui obiectiv, rezultaţi în urma întocmirii DALI-ului, au fost aprobaţi în
şedinţă de Consiliu Judeţean prin Hotărârea nr. 224/23.12.2013.
4.10. Reparații curente la imobilul situat în Alba Iulia, str.Regina Maria, nr.6
În anul 2013 a fost iniţiată achiziţia directă a lucrărilor de reparaţii curente la imobilul situat
în Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6. Anunţul privind achiziţia directă a fost publicat pe SEAP şi
pe site-ul Consiliului Judeţean. Execuţia lucrărilor a fost atribuită firmei SC Compact Construct
SRL Alba Iulia, fiind încheiat contractul nr. 18.656 / 22.11.2013. În acest an au fost decontate
lucrări în valoare de 40.806,63 lei, lucrările continuând şi în anul 2014.
4.11. Consultanță și asistență tehnică de specialitate acordată autorităților administrației
publice locale comunale și orășenești în domeniul proiectelor și lucrărilor publice
În decursul anului 2013, personalul din cadrul Compartimentului a acordat consultanţă şi
asistenţa tehnică de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti în
domeniul investiţiilor şi lucrărilor publice, la solicitarea acestora. Astfel s-a participat la o serie de
recepţii la terminarea lucrărilor şi ca membri în comisiile de evaluare a ofertelor.

5. Turism
Serviciul turism efectuează următoarele activități:
a) îndeplinește lucrările aferente inventarierii resurselor turistice, administrează registrele
locale ale patrimoniului turistic şi transmite Ministerului Dezvoltării si Turismului datele solicitate,
în vederea centralizării şi includerii acestora în Registrul General al Patrimoniului Turistic;
b) inițiază 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) desfășoară activități pentru punerea in valoare a potențialului turistic și pentru
respectarea normelor de protecție a acestora;
f) inițiază și 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) elaborează documentaţiile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de servicii,
lucrări sau produse;
i) participă în comisiile de licitații pentru achiziționarea serviciilor, lucrărilor sau
produselor;
j) exercită alte atribuţii şi lucrări de specialitate prevăzute de lege şi încredinţate pentru
realizare, de conducerea consiliului judeţean;
În exercitarea atribuțiilor stabilite în cadrul Regulamentului de organizare și funcționare al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, Serviciul Turism din cadrul Direcţiei
Tehnice a Consiliului Judeţean Alba, pe parcursul anului 2013, a organizat direct sau în calitate de
coorganizator/partener un număr de 12 evenimente, a fost prezent la 2 târguri naționale de turism, a
organizat un târg național de turism rural şi a derulat o serie de alte activităţi de promovare și
dezvoltare a imaginii județului ca destinație turistică, în țară și în străinătate. De asemenea, a
susținut în continuare prezența, în parteneriat cu agenții economici, asociațiilor profesionale și
patronale și administrațiile publice locale, a destinațiilor turistice ale județului la târgurile de turism
și a organizat evenimente internaționale pentru consolidarea prezenței sale pe piața turismului de
conferințe.

5.1. Componenta dezvoltare
Principalele activități ale Serviciului Turism desfășurate de Compartimentul Dezvoltare au
fost cele derulate în cadrul Centrelor de Informare și Dezvoltare Turistică din Câmpeni și Zlatna și
Programul de înființare și susținere a cercurilor școlare de turism.

5.1.1. Centrele de informare turistică
În cadrul celor două Centre de Informare și Dezvoltare Turistică din Câmpeni și Zlatna au
fost furnizate informații și materiale de prezentare a zonelor turistice ale județului Alba și a
furnizorilor de servicii turistice. De asemenea, au oferit suport agenților economici care activează în
domeniul turismului și persoanelor fizice care doresc să își dezvolte o afacere în acest domeniu. O
altă latură importantă a activității lor s-a concentrat pe completarea și actualizarea permanentă a
bazei de date turistice cu informații despre patrimoniul turistic natural și antropic, material și
imaterial, informații ce stau la baza realizării materialelor de informare ale Consiliului Județean
Alba sau administrațiile publice locale din principalele zone de interes turistic, acest tip de date
fiind foarte importante în fundamentarea propunerilor de proiecte de dezvoltare a infrastructurii
generale și turistice. Un rol important în realizarea hărții turistice a orașului Zlatna l-a avut Centrul
de Informare și Dezvoltare Turistică Zlatna. Aceasta conține pe lângă harta propriu-zisă, descrierea
obiectivelor și a traseelor turistice. Centrul de Informare și Dezvoltare Turistică Câmpeni s-a
implicat activ în activitățile cu caracter turistic organizate de administrațiile locale din zona
Munților Apuseni și a furnizat suport agenților economici ale căror certificate de clasificare au
expirat și care doreau să depună documentațiile necesare pentru reclasificare, precum și persoanelor
fizice ce au dorit să inițieze o afacere în turism. Totodată, au fost actualizate datele necesare
elaborării unui proiect de înființare a unui eco-muzeu în zona Gârda de Sus. Personalul ambelor
Centre de Informare și Dezvoltare Turistică a organizat și a participat la călătoriile de documentare
în zona Munților Apuseni a formatorilor de opinie - reprezentanți mass-media, reprezentanți ai
agențiilor de turism, reprezentanți ai industriei turismului, alți formatori de opinie.
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5.1.2. Programul de înfiintare și sustinere a cercurilor de turism școlare
Programul de înființare și susținere a cercurilor de turism se află în cel de al patrulea an de
derulare, consolidându-se în rândul publicului vizat. Astfel, de la 4 licee în 2010 s-au alăturat alte
patru unități de învățământ, acoperindu-se întreg județul ca distribuție teritorială a liceelor ce au fost
incluse în acest program. Anul acesta, la principala activitate derulată în cadrul acestui program,
tabăra de la Padiș, au participat 86 de elevi și cadre didactice. În cadrul acestei tabere au fost
derulate activități specifice, în colaborare cu Salvamont Alba și ATE Trascău Corp, parteneri în
cadrul programului.

5.1.3. Noul logo turistic al judetului Alba
Anul acesta a fost lansat noul logo turistic al județului Alba,
logo pentru care a fost inițiat procesul de înregistrare la Oficiul de Stat
pentru Invenții și Mărci. S-a păstrat ideea centrării logo-ului pe
imaginea unei inimi, care a fost stilizată astfel încât să conțină atât
prescurtarea AB a județului Alba cât și numele județului. În cadrul
Târgului de Turism al României de la București, din toamna anului
2013, a fost lansat pentru prima dată, pe materialele de prezentare pe
care Serviciul Turism le-a pus la dispoziția vizitatorilor. Totodată, au
fost realizate o serie de alte materiale pentru promovarea acestuia, care
au fost distribuite cu ocazia evenimentelor ce s-au desfășurat în
perioada noiembrie-decembrie a anului trecut.

5.1.4. Parteneriat pe termen lung cu Casa Regală a României
Anul acesta a fost încheiat un protocol tripartit Casa Regală a României - Consiliul Județean
Alba - Primăria Municipiului Alba Iulia prin care s-au stabilit temele și liniile directoare ale
colaborării între parteneri pentru o perioadă de 10 ani. Acest document este unul foarte important
deoarece instituționalizează o relație informală excelentă dezvoltată în ultimii ani de autoritățile
publice locale și județene cu Casa Regală a României și deoarece are în vedere punerea împreună a
trecutului istoric al municipiului Alba Iulia cu imaginea Casei Regale pentru o promovare reciprocă.
În acest sens, Liceul de Arte din Alba Iulia poartă din toamna anului 2013, numele ”Regina Maria”.
În data de 15 octombrie, cu ocazia sărbătoririi Zilei Încoronării s-a dezvelit o placa de marmură cu
inscripția noii denumiri a liceului, în prezența Alteței Sale Regale, Principele Radu al României. Cu
această ocazie Alteța Sa Regală a înmânat și pin-urile cu sigiliul Reginei Maria membrilor corpului
profesoral a liceului.

5.1.5. Întărirea și diversificarea colaborării cu Universitatea „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia
Un alt aspect important în cadrul componentei dezvoltare este crearea unui cadru de colaborare cu
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Astfel, în cadrul acestei colaborări s-a realizat
studiul de piață în domeniul turismului și o serie de cercetări ce vizează evenimentele și activitățile
pe care Consiliul Județean Alba le desfășoară prin Serviciul Turism. De asemenea, colaborarea este
extinsă și la nivelul studenților universității, aceștia participând în mod constant în calitate de
voluntari la acțiunile pe care le-am organizat, recrutați fiind din rândul celor ce fac parte din Cercul
de marketing și Cercul de Turism din cadrul universității.
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5.2. Componenta evenimente
Pe parcursul anului 2013, principalele evenimente al căror organizator sau coorganizator a
fost Direcția Tehnică a Consiliul Județean Alba prin Serviciul Turism - Compartimentul
evenimente, au fost: 45 de ani de la înființarea județului Alba, Alba Golf Challenge, Festivalul de
Jazz - Alba Jazz, Gala Vinurilor județului Alba, Festivalul Cetăților Dacice, Festivalul Dilema
Veche, Târgul Național de Turism Rural de la Albac, Ziua Încoronării, Festivalul Concurs de
Muzică Folk ”Ziua de Mâine”, Ziua Națională a României - Festival de România, Sărbătorirea a 95
de ani de la Marea Unire de la 1918 și a Zilei Naționale a României la Bruxelles, Wine Christmas.
Ele se pot încadra în 3 categorii: evenimente speciale organizate cu ocazia aniversării unor
momente deosebite din istoria României și a județului Alba, evenimente care s-a dorit a fi
consolidate ca structură și imagine în fața publicului local, național și internațional și evenimente
tradiționale care se află în pragul unor ediții aniversare.

5.2.1. Evenimente speciale organizate cu ocazia aniversării unor momente
deosebite din istoria României și a judetului Alba
Ziua Încoronării, Ziua Națională a României - Festival de România, 45 de ani de la
înființarea județului Alba, Sărbătorirea a 95 de ani de la Marea Unire de la 1918 și a Zilei Naționale
a României la Bruxelles sunt evenimente prin care s-a dorit sărbătorirea unor momente importante
din istoria comunității și întărirea sentimentului comunitar al județului Alba, a unor momente
importante din istoria României și impunerea Alba Iuliei ca destinație turistică pentru cei care sunt
amatori să participe la astfel de momente festive. Două dintre evenimentele de acest tip, respectiv
Ziua Încoronării, Ziua Națională a României - Festival de România, au marcat intrarea într-o etapă
superioară, prin dezvoltarea lor și trasarea unui program pe termen mediu și lung pentru acestea.

5.2.2. Evenimente de promovare a judetului Alba
Cel de al doilea tip de evenimente sunt cele a căror consolidare s-a dorit în primul rând, iar
în al doilea rând s-a intenționat conturarea mai clară a lor în fața publicului local, național și
internațional. Între acestea se numără Alba Golf Challenge, Festivalul de Jazz - Alba Jazz, Gala
Vinurilor județului Alba, Festivalul Cetăților Dacice, Festivalul Dilema Veche, Wine Christmas.

Alba Golf Challenge, ediția a IX-a
Alba Golf Challenge Pro -Am, una din cele mai vechi competiții de
profil ce se desfășoară pe terenul de la Pianul de Jos, odată cu
organizarea celei de a doua ediții sub forma unei competiţii combinate
profesioniști - amatori, se consolidează ca unul din evenimentele
sportive importante ale întregului sezon și marchează prezența unora din
cei mai valoroși jucători din țară și nu numai. Astfel, se poate spune că
se pun bazele organizării într-un viitor apropiat a unei competiții
destinate exclusiv profesioniștilor, care aduce mai multă vizibilitate și
atrage mulți turiști decât cele pentru amatori.
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Festivalul de Jazz - Alba Jazz, ediția a II-a
Festivalul de Jazz - Alba Jazz odată cu cea de a doua ediție s-a impus ca
parte a unei serii de evenimente muzicale ce se desfășoară în țară, pe
parcursul lunii mai și se distinge de acestea prin conceptul și locurile de
desfășurare ale programului. Programul cuprinde nume ce îl fac să fie
unul din cele mai prestigioase și, chiar dacă este cel mai nou pe piață, a
început să atragă public din țară.
Gala

Vinurilor

județului

Alba

și

Wine Christmas
Gala Vinurilor județului
Alba
și
Wine
Christmas sunt două
evenimente ale căror
primă
ediție
s-a
organizat în acest an.
Cunoscut ca una din
cele mai importante
zone vini-viticole din
țară, cu 4 podgorii
renumite
pentru
vinurile albe care se
produc, județul Alba
avea
nevoie
de
evenimente care să aducă în prim plan acest lucru, alături de Festivalul Național de Folclor
”Strugurele de Aur” și de concursul național de vinuri organizat în aceeaşi perioadă cu festivalul.
Festivalul Dilema Veche, ediţia a II-a
Festivalul Dilema Veche, aflat la a doua ediţie, după o pauză de un
an, se impune ca un eveniment complex în care toate tipurile de
evenimente culturale invadează Cetatea ”Alba Carolina”, cucerind şi
luând în stăpânire fiecare colţişor al acesteia, pe parcursul celor trei
zile. Participarea foarte numeroasă la toate evenimentele din program
care ne-a obligat să scoatem efectiv în stradă o serie de evenimente,
este un semn clar al potenţialului pe care acest eveniment multi-art îl
are.
Festivalul Cetăţilor Dacice, ediţia a
VII-a
Revenit,
ca
loc
de
Alba
Iulia,
Festivalul
consolidează ca cel mai mare
în 2013 participând peste
Bulgaria şi România. Anul
prima dată, dar tot aproape
participarea spectatorilor în

desfăşurare, în apropierea municipiului
Cetăţilor Dacice are acelaşi succes şi se
eveniment de reenactment din România,
130 de reenactori din Italia, Polonia,
viitor se va desfăşura la Ighiu pentru
de Alba Iulia, ceea ce va menţine

număr la fel de mare.
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Reuniunea Prezidiului și Biroului ARE
Organizarea la începutul anului 2013 a Reuniunii Prezidiului și Biroului
ARE se înscrie în efortul de promovarea a județului Alba și a
municipiului Alba Iulia ca destinații turistice de conferințe. Astfel, au
fost prezenți 55 de oaspeți din 14 țări: Austria, Belgia, Cehia,
Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Norvegia, Olanda, România,
Serbia, Suedia, Turcia, Ungaria. Feedbackul din partea participanților a
fost unul pozitiv, fiind apreciată organizarea și cadrul în care s-au desfășurat lucrările întrunirilor.
Alba Golf Challenge, Târgul Naţional de Turism Rural de la Albac şi Festivalul Concurs de
Muzică Folk ”Ziua de Mâine” sunt evenimentele care ajung anul 2014 la cea de a zecea ediţie.
Edițiile din anul 2013 s-au constituit ca ediții de pregătire a edițiilor aniversare. Au fost făcute o
serie de ajustări la programul evenimentelor, astfel încât au fost testate anumite variante care să fie
incluse în programul anului 2014. De asemenea, anul trecut, începând din luna mai, au fost
introduse instrumente de măsurare a satisfacției spectatorilor și participanților la aceste evenimente,
reușindu-se să se identifice anumite elemente care vor avea nevoie de ajustări în viitor.

5.3. Componenta materiale promoționale
„Județul Alba. Ghid Turistic”, ediţia a IV-a
Anul 2013 a consemnat câteva premiere așteptate de turiști și de furnizorii de
servicii turistice: harta turistică a județului Alba care a fost tipărită în limba
română, urmând să fie tipărită și în limba engleză, programul de evenimente
pentru anul 2014 care a fost primit foarte bine de către agențiile de turism și
turiști la Târgul Național de Turism al României din toamnă. Tot in acest an sa început traducerea în limba engleză a lucrării ”Județul Alba. Ghid Turistic”
și s-a publicat cea de a patra ediție a acestuia în limba română. A fost
monitorizat în continuare feedback-ul din partea cititorilor pe blogul
www.albaghid.wordpress.com
și
pe
pagina
de
Facebook:
www.facebook.com/AlbaGhid, fiind inventariate 62 noi cereri pentru ghid, precum și sugestii ce au
vizat acuratețea informațiilor și calitatea producției ediției a III-a.
Promovarea noului logo turistic al judeţului Alba
Tot în 2013, cu prilejul lansării noului logo
turistic al județului Alba la Târgul Național de
Turism al României din toamnă, materialele de
promovare distribuite în standul amenajat în
cadrul spațiului expozițional de la Romexpo au
personalizate cu acesta. Pentru promovarea
noului logo turistic al județului Alba au fost
confecționate insigne, pin-uri, sticker-e,
magneți, pixuri, desfăcătoare de sticle, șepci și
tricouri care au fost distribuite la evenimentele
perioada noiembrie-decembrie 2013. Un

fost

din
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element inedit de promovare a logo-ului județului și a vinurilor a fost condimentul pentru vinul fiert
care se dorește a fi personalizat pentru vinul desemnat vinul județului Alba, ambalajul fiind
personalizat cu noul logo turistic.
Prezenţa la târgurile naţionale de turism
De altfel, anul acesta a fost unul plin din punctul de
vedere al prezenței la târguri, Consiliul Județean Alba
prin Serviciul Turism fiind prezent atât la ediția de
primăvară cât și la cea de toamnă a Târgului de Turism al
României. În cadrul standurilor amenajate au fost
promovate - alături de administrațiile publice locale,
agenții economici și organizațiile profesionale din turism
- principalele destinații turistice ale județului Alba,
respectiv Alba Iulia, Munții Apuseni și Munții Șureanu.
Alte materiale de promovare
Anul acesta au fost elaborate 6 tipuri de lucrări tipărite pentru promovarea evenimentelor, zonelor
turistice și a județului Alba ca destinație turistică: harta turistică, broșură de evenimente 2013, flyer
evenimente 2014, broșură de destinații, broșură de activități turistice, pliant cazare munții
Sebeșului.

6.Suport implementare
Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2013, sunt:

6.1 Programul „Intelligent Energy – Europe (IEE)”
Consiliul judeţean Alba, împreună cu Consiliul General al
Departamentului La Manche (Franţa) şi cu municipalitatea din Ios
(Grecia) au implementat în cadrul Programului Intelligent Energy –
Europe (IEE) un proiect comun, ca urmare a fost înfiinţată Agenţia
Locală a Energiei Alba – ALEA, autoritate de interes judeţean de
tip ONG, care desfăşoară activităţi menite a contribui la dezvoltarea
durabilă a judeţului Alba.
In anul 2013 ALEA si-a continuat activitatea prin
valorificare experienţei şi expertizelor acumulate, compartimentul
Suport implementare desfăşurând o serie de acţiuni comune cu ALEA, cu scopul de a contribui la
promovarea proiectelor de eficienţă energetică şi a proiectelor vizând valorificarea resurselor
regenerabile de energie. Activitatea comuna a vizat acordarea de sprijin autorităţilor publice şi
mediul de afaceri la nivel local şi regional în problemele energiei durabile.
Pe parcursul întregului an între ALEA şi Compartimentul suport implementare a existat o
colaborare continuă menită să asigure sprijinul reciproc în realizarea obiectivelor propuse.
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6.2 Programul Alba Urban 2011.
In cadrul Programului Alba Urban 2011 - componenta Parcuri de fitness în aer liber,
Consiliul judeţean Alba a continuat iniţiativele anterioare prin achiziţionarea a 3 seturi de
echipamente de fitness in aer liber pentru adulti (10 echipamente/set) si a 3 seturi de echipamente de
fitness pentru persoane cu dizabilităţi (1 echipament/set), scopul principal fiind punerea la
dispoziţia cetăţenilor adulţi de mijloace pentru recreere, mişcare şi întreţinerea sănătăţii.
In acest sens, personalul din cadrul compartimentului suport implementare a organizat
achiziţionarea a doua loturi (fiecare cuprinzând 3 seturi) de echipamente de fitness destinate
persoanelor adulte şi persoanelor cu dizabilităţi. De asemenea s-au încheieiat cu consiliile locale
Teiuş, Aiud şi Ocna Mureş, acorduri de cooperare care să permită dotarea locaţiilor identificate cu
echipamente de fitness şi exploatarea acestora în condiţii de siguranţă.
Contractul a fost atribuit firmei SC Lavitex Prod SRL Breaza, având o valoare totală de
108.709,6 lei si o durată de execuţie de 3 luni.
In urma implementării acestui program au fost înfiinţate 3 parcuri de fitness amplasate în
locaţii cu vizibilitate şi acces optim fiecare
beneficiind de 11 echipamente de fitness .
In urma derulării acestui Program s-a
demonstrat utilitatea înfiinţării parcurilor de fitness,
acestea bucurându-se de un real succes în rândul
populaţiei.

6.3

Microcentrala

hidroelectrica

aductiune apa bruta Petresti
Statia de tratare a apei potabile Petresti,
apartine domeniului public al Consiliului Judetean
Alba si se afla in administrarea operatorului regional S.C. Apa CTTA S.A. Alba fiind o amenajare
hidroenergetica complexa, destinata tratarii apelor uzate, oportunitatea producerii de energie
electrica fiind un obiectiv secundar.
Necesitatea de a realiza aceasta
investiţie
s-a
impus prin oportunitatea de exploatare
comerciala
a
potenţialului hidroenergetic al aducţiunii de
apa bruta cu care
este alimentata Uzina de apa Petreşti,
respectiv de a
converti in energie electrica diferenţa de
presiune existentă
toate acestea in conditiile in care sunt folosite
spatiile si cladirile
existente, nefiind necesare investitii noi in
acest sens.
In cursul anului 2013 a fost demarata
intitiativa
realizarii proiectarii Microcentralei hidroelectrice, fiind atribuit contractul de proiectare societatii
S.C. ISPH PROJECT DEVELOPMENT S.A. Bucuresti, contract având valoarea de 57.027,6 lei si
cuprinzand toate fazele de proiectare. Tinand cont de complexitatea si importanta acestei initiative
in cursul anului 2014 se doreste finalizarea proiectarii si in masura asigurarii fondurilor, demararea
lucrarilor de execuţie a microhidrocentralei.

6.4. În luna aprilie Inspectoratul de Poliție Județean Alba Serviciul Rutier în parteneriat cu
Consiliul Județean Alba, a inițiat un proiect de prevenire a accidentelor rutieră „Alba dă prioritate
vieții!”.
Obiectivul principal al proiectului este acela de a crește nivelul de informare a
conducătorilor auto și a pietonilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea
regulilor de circulație.
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În cadrul proiectului au fost organizate și desfășurate 3 campanii de informare, destinate
participanților la traficul rutier cu risc crescut de victimizare, astfel:
1. Campania de informare și prevenire a accidentelor de circulație rutieră în
rândul preșcolarilor „Prietenii mei, iepurașul și semaforul”, ce s-a desfășurat în
perioada 15-30 aprilie 2013 și a avut ca scop prevenirea implicării preșcolarilor în
accidente de circulație.
2. Campania de informare și prevenire a accidentelor de circulație rutieră în
rândul pietonilor “Salvează-ți viața! Traversează regulamentar”!, ce s-a
desfășurat în perioada 03-30 iunie 2013 și a avut ca scop prevenirea implicării
pietonilor în accidente de circulație, la nivelul Județului Alba.
3. Campania de informare și prevenire a accidentelor de circulație rutieră în
rândul conducătorilor auto, “Călătorește în siguranță”, care s-a desfășurat în
două etape:
1. În perioada sezonului estival: iulie-septembrie 2013
2. În perioada sezonului rece: octombrie-decembrie 2013
În vederea sprijinirii Inspectoratului de Poliție, Consiliul Județean Alba a asigurat
realizarea materialelor informativ-preventive necesare. Materialele respective au fost inscripționate
cu mesajul fiecărei campanii în parte, ținându-se cont totodată de caracteristicile acestora.

6.5.Inițierea unui proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al
municipiului Alba Iulia pentru constituirea dreptului de administrare Consiliului Județean Alba,
asupra suprafeței de 272 mp.din terenul aferent laturilor nord și vest a Centrului Militar Județean,
aprobat prin Hot. nr.132 din 29.07.2013.
6.6.Întocmirea documentației necesare achiziției a două containere: unul destinat spațiului de
locuit și unul sanitar.

6.7.Finalizarea achiziției mai sus amintite prin încheierea contractului nr.17034/25.10.2013 cu SC.
Bogaxa SRL Brașov.

6.8. Întocmirea unui regulament intern de organizare și funcționare a spațiilor existente la
demisolul clădirii Centrului Militar Județean.
6.9. Întocmirea a două registre de evidență, respectiv de supraveghere a spațiilor existente la
demisolul clădirii Centrului Militar Județean inclusiv a instalațiilor sanitare, electrice și termice.
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6. Amenajarea teritoriului si urbanism
Anul 2013 - principalele acțiuni derulate cu impact în domeniul amenajării teritoriului și
urbanism în județul Alba.
A fost analizat permanent stadiul elaborării planurilor de urbanism generale și a
regulamentelor de urbanism ale municipiilor, orașelor și comunelor și ne-am preocupat atât de
finalizarea celor aflate în curs de execuție, cât și de reactualizarea unor documentații de urbanism
mai vechi în unitățile administrativ teritoriale în care se impunea refacerea acestora datorită
dezvoltării zonei (din punct de vedere economic, etc.). S-a urmărit ca la refacerea P.U.G. și R.L.U.
să se realizeze și strategiile de dezvoltare ale unităților administrativ teritoriale.
Au fost atenționate consiliie locale cu privire la necesitatea reactualizării planurilor
urbanistice generale a căror termen de valabilitate este depășit sau care se apropie de sfârșitul
perioadei de valabilitate, conform prevederilor Legii nr. 350/2001.
De asemenea s-a solicitat consiliilor locale ale caror PUG-uri au fost elaborate si aprobate
pana in anul 2003 ca termenul de valabilitate al acestora sa fie prelungit conform prevederilor
legale, pana la aprobarea unei noi documentatii de urbanism.
Pentru anul în curs nu au fost alocate fonduri de la Ministerului Dezvoltării Reginale și
Turismului, pentru reactualizarea planurilor urbanistice generale.
În anul 2013 au fost eliberate:
- certificate de urbanism:
181
- avize ale structurii de specialitate în
vederea eliberării certificatelor de urbanism
de către primarii comunelor:
217
- autorizații de construire:
78
- avize ale structurii de specialitate în
vederea eliberării autorizațiilor de construire
de către primarii comunelor:
114
În cadrul Comisiei județene de urbanism și amenajarea teritoriului, în anul 2013 au fost
analizate și avizate 53 documentații tehnice și anume: 51 planuri urbanistice zonale (construire
complexe de locuințe rezidențiale, construire pensiuni turistice, realizarea unor zone turistice,
amenajări piscicole, realizarea unor obiective de mică industrie, ferme zootehnice, prestări servicii,
cu utilitățile aferente), 1 plan urbanistic general şi 1 plan urbanistic de detaliu. Secretariatul
comisiei a asigurat verificarea documentațiilor în vederea emiterii avizelor.
S-au eliberat 6 avize de oportunitate în vederea elaborării Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ)
solicitate prin certificatele de urbanism, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările şi completările ulterioare.
Analizând evoluția actelor emise de Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism în
perioada 2010 – 2013 se remarcă următoarele:
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a) emiterea certificatelor de urbanism și a avizelor structurii de specialitate în vederea
eliberării certificatelor de urbanism de către primarii comunelor înregistrează un trend descendent;
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b) emiterea autorizațiilor de construire, a avizelor structurii de specialitate în vederea
eliberării autorizațiilor de construire de către primarii comunelor înregistrează un trend descendent;
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c) emiterea avizelor emise de Comisia tehnică județeană pentru urbanism și amenajarea
teritoriului înregistrează un trend ascendent.
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d) reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale – înregistrează un regres finanţărilor.
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În domeniul disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului, în anul 2013 au fost efectuate
controale în teren, pentru verificarea respectării prevederilor autorizațiilor de construire eliberate de
Consiliul Județean Alba. Deasemenea, prin controalele efectuate s-a urmărit, pe lângă verificarea
respectării autorizațiilor de construire eliberate de Consiliul Județean Alba, și depistarea
eventualelor construcții executate fără autorizație de construire pe raza administrativ teritorială a
comunei respective.In anul 2013 au fost efectuate controale în teren pe teritoriul județului, în scopul
de a verifica respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, pentru următoarele tipuri de
lucrări: balastiere, stații de sortare, cariere, amenajări piscicole.
Consilierii au participat săptămânal în cadrul ședințelor CAT (Colectivul de Analiză Tehnică
Lărgită) desfășurate la Agenția de Protecția Mediului Alba, în vederea emiterii autorizațiilor sau
acordurilor de mediu.
S-a asigurat asistența tehnică de specialitate (topo-cadastru) Direcției tehnice și juridice și au
fost verificate expertizele topo-cadastrale a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al
județului Alba, sau a unor imobile pentru care Consiliul județean Alba a fost sesizat.
Au fost întocmite rapoarte de evaluare în cadrul comisiei tehnice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetaţenilor români
pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de
Nord şi Tinutul Herta, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între Romania şi
Puterile Aliate şi asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.
Având în vedere faptul că, potrivit Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare a turismului ”Schi în România”, zona Poarta Raiului –Şureanu este una din
zonele identificate pentru dezvoltarea domeniului schiabil şi practicarea altor sporturi de iarna, în
luna mai 2013 a fost contractată realizarea documentației ”Domeniul schiabil Valea Sebeșului –
Faza : Studiu de Fezabilitate.
Documentația a fost finalizată și predată în luna august 2013, în prezent aceasta aflându-se
în procedura de evaluare a mediului.
Pentru documentația ”Restaurare şi punere în valoare Cetate dacică Căpîlna”, finalizată
și predată în anul anterior, în anul 2013 a fost finalizată activitatea de obținere a avizelor, inclusiv a
autorizației de construire. În vederea obținerii fondurilor pentru realizarea acestei investiții, s-a
solicitat Ministerului Culturii cuprinderea acesteia în Programul de restaurare pe anul 2014.
De
asemenea, documentația este pregătită în vederea accesării de fonduri de finanțare.
În anul 2013 s-a realizat editarea sub formă de broșură, a unui extras din documentaţia
”Promovarea arhitecturii specifice zonei Rîmeţ, Ponor, Întregalde, Mogoş, Bucium, jud. Alba”,
întocmită în anul 2012. Broșurile editate în număr de 1200 de bucăți au fost destinate primăriilor
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din comunele Rîmeţ, Ponor, Întregalde, Mogoş, Bucium, pentru a fi puse la dispoziția populației
din zonă, investitorilor și tuturor persoanelor interesate, în vederea protejării și păstrării
patrimoniului local şi realizării construcţiilor noi astfel încât acestea să se înscrie în caracterul zonei
respective. În cadrul celor cinci unităţi administrativ-teritoriale din zonă au fost organizate întâlniri
cu reprezentanţi ai administraţiilor locale, localnici, investitori din zona pentru lansarea, prezentarea
şi difuzarea acestor ghiduri.

În vederea promovării și punerii în valoare a zonelor vini-viticole din județ, în luna aprilie
2013 a fost contractat serviciul de realizare a documentației ”Studiu de evaluare a potențialului
etnografic și arhitectural al zonelor vini-viticole din județul Alba” , prin achiziție directă.
Studiul a fost finalizat și predat în luna decembrie 2013, în cadrul acestuia fiind prezentat,
pentru fiecare zonă vini-viticolă tradițională din județ, potențialul și specificul vini-viticol, valorile
naturale, antropice și culturale în general, ca factori de dezvoltare economică, respectiv de
dezvoltare a turismului. Pentru fiecare zonă, studiul prezintă o hartă a regiunii cu accesele rutiere,
locații de desfacere a produselor locale precum și monumentele naturale, istorice și alte zone de
interes turistic.
În anul 2014 se va realiza tipărirea unui extras din acest studiu sub forma unui ghid care va
fi distribuit în cadrul unităților administrativ-teritoriale vizate prin studiu, în vederea promovării
turistice a zonelor vini-viticole.
Un alt studiu contractat în anul 2013 este ”Arhitectură şi urbanism în judeţul Alba”, acesta
fiind finalizat în luna decembrie 2013. Studiul prezintă valorile patrimoniului rural construit al
judeţului Alba, ca resursă importantă a bunăstării locuitorilor şi atragerii turiştilor, dezvoltării
cadrului construit în armonie cu cel natural, ca factor al dezvoltării durabile. Studiul oferă
administraţiilor locale, locuitorilor şi specialiştilor, informaţii şi explicaţii scrise, grafice şi
fotografice, precum şi recomandări privind dezvoltarea şi conformarea localităţilor şi construcţiilor.
În anul 2014 se va realiza tipărirea unui extras din acest studiu sub forma unui ghid care va
fi distribuit în zonele vizate prin studiu, în vederea promovării arhitecturii de calitate.
În luna mai 2013 consilierii din cadrul D.A.T.U. au iniţiat proiectul cultural ”Comuna
văzută de copii – ghid de prezentare a comunei”, proiect care se adreseaza elevilor din şcolile
generale din 8 comune, şi are rol de educaţie şi de formare a tinerei generaţii cu privire la
aprecierea, păstrarea şi promovarea valorilor culturale, sociale şi economice ale comunei în care
trăiesc, a obiectivelor turistice, a tradiţiilor şi a obiceiurilor din zonă.
Regulamentul de desfăşurare a activităţilor din cadrul acestui proiect a fost aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 85/30.05.2013.
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Proiectul s-a desfăşurat în perioada mai-iunie 2013, în cadrul a 8 comune, respectiv: Noşlac,
Lopadea Nouă, Lunca Mureşului, Mirăslău, Almaşu Mare, Roşia Montană, Bucium, Ciuruleasa.
Copiii participanţi au realizat, sub coordonarea unui profesor, lucrări de descriere a celor
mai importante obiective din cadrul fiecărei comune, şi harta cu traseul de vizitare al acestora,
proiectul finalizându-se prin realizarea unor ghiduri de prezentare a comunei și prin formarea unor
elevi ghid.
În cadrul fiecărei comune implicate în proiect, s-au acordat premii pentru realizarea celor
mai bune lucrări de prezentare a obiectivelor turistice, atât elevilor, cât şi profesorului coordonator.
De asemenea, au fost organizate excursii între grupuri formate de elevii din câte două
comune, astfel încât elevii dintr-o comună au vizitat obiectivele turistice din cadrul celeilalte
comune prezentate de elevii gazdă, aceştia având rolul de ghizi turistici.
Urmare a acestei acțiuni au fost realizate parteneriate între școli precum și schimburi de
experiență, atât între elevii școlilor cât și intre profesori.
În cadrul acestui proiect au participat peste 100 copii, din care au fost premiaţi 64 de copii
şi 7 profesori coordonatori.
În anul 2013 consilierii din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism au început
desfășurarea activității de promovare a conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor cu ediția a
II-a a proiectului – Satul copilăriei mele, în care vor fi cuprinse toate comunele din cadrul
județului. În primul semestru al anului 2013 au fost implicați copiii din școlile de pe raza comunelor
Avram Iancu, Câlnic, Cut, Daia Română, Doştat, Gîrbova, Pianu, Şugag, Săsciori, Şpring,
Vidra, Cricău, Ighiu, iar în al doilea semestru al anului 2013 au fost implicați copiii din școlile de
pe raza comunelor Berghin, Ciugud, Sîntimbru, Blandiana, Cenade, Cergău, Crăciunelu de
Jos, Mihalț, Ohaba, Săliștea, Șibot, Galda de Jos, Vințu de Jos.
Copiii au participat prin realizarea unor desene, machete, colaje, compuneri, cele mai
reprezentative lucrări ale acestora fiind premiate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul unor expoziții
organizate în fiecare comună. Acţiunea s-a bucurat de o largă participare a copiilor, de implicarea
cadrelor didactice şi primăriilor.
Față de prima ediție a acestei activități care s-a desfășurat în perioada 2010-2012, în cadrul
actualei ediții s-a observat o mai mare implicare a elevilor, atât prin numărul de copii participanți
cât și prin calitatea lucrărilor.
Acțiunile de promovare a conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor s-a finalizat, ca și
în cadrul primei ediții, prin editarea unei broșuri în care au fost cuprinse lucrările cele mai
reprezentative ale elevilor, şi care a fost distribuită în cadrul şcolilor participante .
În cadrul concursului Satul copilăriei mele desfășurat în primul semestru al anului 2013 în
comunele Avram Iancu, Câlnic, Cut, Daia Română, Doştat, Gîrbova, Pianu, Şugag, Săsciori,
Şpring, Vidra, Cricău, Ighiu, din totalul de 4.600 copii au realizat lucrări un număr de cca. 2.000
copii care au primit diplome de participare, iar pentru cele mai reprezentative lucrări au fost
acordate diplome și premii constând în rechizite școlare și dulciuri, unui număr de 780 copii.
În cadrul concursului Satul copilăriei mele desfășurat în al doilea semestru al anului 2013 în
comunele Berghin, Ciugud, Sîntimbru, Blandiana, Cenade, Cergău, Crăciunelu de Jos,
Mihalț, Ohaba, Săliștea, Șibot, Galda de Jos, Vințu de Jos, din totalul de 2.900 copii au realizat
lucrări un număr de 1.500 copii care au primit diplome de participare, iar pentru cele mai
reprezentative lucrări au fost acordate diplome și premii constând în rechizite școlare și dulciuri,
unui numar de 780 copii.
La festivităţile de premiere în cadrul cărora copiii au prezentat şi mici programe artistice, au
participat alături de elevi, cadre didactice, părinţi și bunici, primari, viceprimari, premiile fiind
acordate de conducerea Consiliului Judeţean Alba.
Consiliul Judeþean Alba

1234

Consiliul Judeþean Alba

1234

31 din 38

RAPORT DE ACTIVITATE

O altă activitate organizată de consilierii din cadrul D.A.T.U. în anul 2013 a fost Concursul
de arhitectură contemporană în Ţara Moţilor, având ca obiectiv promovarea şi protejarea
peisajului cultural şi a arhitecturii tradiţionale din Ţara Moţilor prin proiecte cu o arhitectură și
funcționalitate contemporană integrată în cadrul existent valoros.
Concursul s-a desfăşurat în perioada iunie-septembrie 2013, în cadrul a două secţiuni,
PENSIUNE TURISTICĂ ÎN ȚARA MOȚILOR, respectiv LOCUINȚĂ ÎN ȚARA MOȚILOR,
fiind adresat arhitecților/urbaniștilor și studenților la arhitectură/urbanism.
Regulamentul de desfăşurare a concursului a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 84/30.05.2013.
În cadrul concursului au fost depuse 47 de proiecte, respectiv 16 proiecte la secţiunea
Pensiune turistică şi 31 de proiecte la secţiunea Locuință.
Pentru cele mai bune au fost acordate câte patru premii, pentru fiecare din cele doua
secţiuni.
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Premierea celor mai reprezentative lucrări precum şi vernisajul expoziţiei cu toate lucrările
participante a avut loc în data de 3 octombrie 2013 în spaţiile de expoziţie din clădirea Centrului
Militar Judeţean Alba Iulia în prezenţa participanţilor la concurs, a reprezentanţtilor Consiliului
Judeţean Alba, a primarilor din Ţara Moţilor, arhitecţi, studenţi, etc.
Proiectele premiate și nu numai vor fi expuse în comunele vizate prin concurs precum și la
alte evenimente organizate de Consiliul Județean Alba.

Proiectele realizate în cadrul concursului fiind de o calitate deosebită au fost prezentate la
nivel național prin intermediul Revistei ARHITECTURA nr.6 din luna decembrie 2013, in
Buletinul Ordinului Arhitecților București precum și pe site-uri de specialitate
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În anul 2013 au fost efectuate deplasări în teren pentru inventarierea tuturor monumentelor
de for public de pe teritoriul județului, întocmindu-se fişe şi fotografii ale acestora.
La solicitarea ADR Centru, în vederea finanțării lucrării ”Reabilitare clădire Centru Scolar
pentru Educație Incluzivă Alba Iulia” depuse în cadrul Programului Operational Regional în anul
2009, consilierii din cadrul D.A.T.U. s-au ocupat de reactualizarea cererii de finanțare, a
documentației tehnice și a avizelor.
Conform legii, arhitectul șef participă lunar în calitate de membru la avizarea documentațiilor ce
se referă la monumente istorice și zone protejate în Comisia regională Alba – Mureș – Sibiu – în
cadrul ședințelor lunare care se desfășoară la Sibiu.
Pe parcursul anului 2013 consilierii Direcţiei Amenajare a Teritoriului şi Urbanism au
colaborat cu colegii din celelalte direcții la toate acțiunile la care au fost solicitați, acțiuni organizate
de Consiliul Județean Alba.

7 Serviciului Public Judeţean Salvamont
Activităţile principale ale Serviciului Public Judeţean Salvamont s-au axat pe:
 Acţiuni de patrulare preventivă în zonele muntoase – Munţii Sebeşului şi Munţii Apuseni;
 Asigurarea permanenţei pe domeniile schiabile si zonele aferente;
 Asigurarea permanenţei pe zona turistică Rimetea;
 Acţiuni de întreţinere, remarcare trasee turistice;
 Organizarea de exerciţii demonstrative in colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţa Alba, Consiliul Judeţean Alba şi Serviciul de Ambulanţa Judeţean Alba;
 Creşterea gradului de pregătire a personalului prin participare la cursuri de perfecţionare la
Centrul Naţional Salvamont
Ca urmare, în anul 2013, toate solicitările venite prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri
de Urgenţă 112, au fost rezolvate favorabil, procentul fiind de 100%.
O prioritate a anului 2013 a fost creşterea gradului de pregătire a personalului si
dezvoltarea bazei materiale a serviciului prin achiziţionarea de echipamente individuale şi colective
performante, astfel încât calitatea serviciilor furnizate să poată fi îmbunătăţită constant.
Numărul de intervenţii pentru accidente a scăzut în 2013, atât datorită celor enumerate
anterior cât şi datorită muncii de prevenire desfăşurate de echipa Salvamont.
S-a încercat de asemenea atragerea tineretului in acţiuni vizând creşterea siguranţei pe
traseele montane, in acest sens fiind desfasurate mai multe actiuni organizate in colaborare cu
ONG-uri, asociaţii, instituţii publice sau organizaţii de profil.
Pentru creşterea vizibilităţii activităţilor desfăşurate de Serviciului Public Judeţean
Salvamont, au fost organizate exerciţii demonstrative în cooperare cu Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţa Alba, iar serviciul a participat la mai multe evenimente organizate la nivelul judeţului .

9. Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a desfăşurat în anul 2013 o susţinută activitate de
colaborare, în calitate de organizator sau de partener, cu instituţii şi organizaţii culturale din ţară şi
străinătate, activitate materializată în proiecte şi programe, ştiinţifice şi culturale, care au avut ca
obiect principal cercetarea şi valorizarea patrimoniului material şi imaterial, arheologic şi istoric,
aferent judeţului Alba.
Au fost organizate 64 de expoziţii, 10 simpozioane şi conferinţe dintre care 3 cu caracter
internaţional şi 9 manifestări din sfera arta spectacolului.
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a derulat 33 proiecte ştiinţifice şi culturale de promovare a
patrimoniului cultural naţional,dintre care: 6 internationale, 2 finantate de Ministerul Culturii
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prin AFCN și alte 15 finanțate de alte entități
S-a asigurat apariţia a 14 publicaţii şi s-au susţinut 9 lansări de carte si 17 proiecte
educationale.
Au fost restaurate 16766 de pagini carte, 35 documente şi 1693 de obiecte de patrimoniu din sticlă,
metal, textile, ceramică. Deservirea cititorilor în cadrul bibliotecii muzeului: au existat 307 de
solicitări a 4003 volume, apariţii în presa tipărită și online 1575 ori.S-au organizat 8 conferinte de
presa.
Evenimentele şi activităţile specifice, ştiinţifice şi culturale, desfăşurate sub egida Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia au fost mediatizate prin intermediul serviciilor specializate de
transmitere a comunicatelor de presă. In afară publicaţiilor mass-media tipărite, o atenţie deosebită
a fost acordată mediului online, cu scopul creşterii gradului de popularitate a instituţiei, în special în
rândul tinerilor.

10. Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba
Centrul de Cultură Augustin Bena Alba este instituția publică de cultură de interes județean
aflată în subordinea Consiliului Județean Alba, înființată la 1 octombrie 2007 prin reorganizarea
Centrului județean de conservare și promovare a culturii tradiționale și a Școlii populare de artă și
prin înființarea ansamblurilor folcloric și de fanfară și a compartimentelor de programe și editare
tipărituri și Revista Discobolul. Centrul are misiunea de a oferi produse și servicii culturale,
formarea continuă în domeniul artelor și meșteșugurilor și conservarea, perpetuarea și promovarea
valorilor culturale din spațiul geografico-economic al județului Alba în context regional, național și
internațional. Centrul îşi desfăşoară activitatea respectând principiul autonomiei culturii şi artelor,
libertăţii de gândire şi de expresie, promovând ideile şi proiectele sincronizate la obiectivele proprii,
astfel încât de serviciile acestei instituţii să beneficieze toţi cetăţenii judeţului, fără deosebiri de
naţionalitate, etnie, vârstă, sex, religie, ocupație sau concepţii politice.
În total au fost programate a se desfășura 77 de proiecte proprii și au fost realizate 83. Cele
83 de proiecte conțin un număr de 283 de evenimente constând în festivaluri, concursuri, târguri,
simpozioane, colocvii, gale, lansări de carte, aniversări și omagieri de personalități, expoziții,
alocuțiuni, editare de tipărituri, realizări de filme și fotografii etc. Lor li se adaugă activitățile
curente desfășurate de angajați la repetiții și cursuri de formare.

11. SCOALA PROFESIONALA GERMANA
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Consiliul judeţean Alba a inaugurat în 18 septembrie 2013 Școala Profesională Germană Alba
Iulia, unitate de învăţământ tehnic de stat, cu o durată de pregătire de 2 ani, şi care şi-a început
activitatea cu 45 de elevi, care urmează a fi pregătiţi în specializările: electromecanică utilaje,
instalații industriale și turnătorie – modelărie.
Prin participarea la programul Şcolii Profesionale
Germane Alba Iulia, se dobândeşte experienţă
practică şi se învaţă într-un mod diferit, prin metode
de formare adecvate calificării pentru care elevul a
optat. Elevul deprinde atât elemente de cultură
generală, cât şi elementele practice necesare
practicării unei meserii.

Din toamnă, elevii care au optat pentru Şcoala
Profesională Germană Alba Iulia, învăţa după model german, în spaţii ce vor fi modernizate şi
dotate de Consiliul Județean Alba, la Colegiul Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia. Aici
funcționeaza, pentru început, trei clase: două clase cu specializările electromecanic utilaje şi
instalaţii industriale şi o clasă cu profilul turnător – modelier.
Acest tip de învățământ este accesibil elevilor care au absolvit clasa a IX-a. Cursurile vor dura doi
ani, elevii având apoi posibilitatea continuării studiilor pentru obţinerea diplomei de bacalaureat.
Accentul se va pune pe pregătirea practică a elevilor, care se va desfășura în companiile partenere.
Creată printr-un parteneriat între administrația publică și mediul de afaceri, școala are următoarele
avantaje:




pregătește elevii în calificările de care au nevoie agenții economici
asigură elevilor transport şi masă pe perioada practicii
asigură burse de studiu lunare în valoare de 400 Ron

Cele şapte companii care vor participa la finanţare şi vor recruta elevi din această şcoală pentru a-i
angaja la terminarea studiilor sunt: Star Transmission, Bosch Rexroth, Supremia, Transavia, Saturn,
IPEC, Apulum.
Inițiatorul acestui demers este Consiliul Judeţean Alba în colaborare cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba, Colegiul Tehnic Alexandru Domşa şi Primăria Municipiului Alba Iulia, după
modelul Şcolii Profesionale Germane Kronstadt din Brașov.
 Consiliul Judeţean Alba a organizat, în data de 31 octombrie 2013 Comitetul de Dezvoltare
Economică, în care reprezentanţi a cca 25 de companii din judeţul Alba., în cadrul Business Cafe,
au participat la dezbateri cu tema:
Programul Eurodyssee în judeţul Alba- concept al Adunării
Regiunilor Europene (ARE) care permite tinerilor, cu vârste
între 18 şi 30 de ani să beneficieze de un stagiu profesional în
străinătate pentru o perioadă de 3 până la 7 luni. Judeţul Alba
va primi tineri din alte regiuni europene care vor dori să facă
un stagiu de practică la firmele din judeţul nostru.
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