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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Alba 

 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 16 octombrie 2014; 
Luând în dezbatere : 

     - Expunerea de motive și Proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei 
Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Alba; 

     - Adresa nr. 23735/ 19.09.2014 a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
Alba, privind  modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Alba; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 16304/07.10.2014 
privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Alba; 
 - Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 6 – Comisia sănătate şi 
protecţie socială și rezultatul votului secret, 

 
Având în vedere prevederile : 

     - art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, ale art. 4 şi ale art. 5 alin.(2) lit. d din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi 
metodologia de  funcţionare a  comisiei pentru protecţia copilului,  

    Art. 91 alin. 1 lit. d) şi alin 5 lit. a) pct 2 şi alin. din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale  
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art. unic Se aprobă componenţa Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Alba, în 

sensul că domnul Florea Liviu Florin, reprezentant al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Alba, se înlocuieşte cu doamna Ciucă Simona, inspector social în cadrul Agenţiei 
Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 
- Instituţiei Prefectului 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
- Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba 
- Compartimentului asistenţă socială, învăţământ şi sănătate din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba 
 

 
 
 
       PREŞEDINTE                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
      Ion DUMITREL                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI  
                                                                                                       Mariana HURBEAN 
      
 
 
 
 
Alba Iulia, 16.10.2014 
Nr. 164 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă şi reprezentare juridică 

 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară din data de  16 octombrie  2014; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii de 
consultanţă şi reprezentare juridică; 
 - raportul comun de specialitate al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei  juridice şi relaţii publice şi al 
Direcţiei dezvoltare şi bugete  nr. 16600/13.10.2014; 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică; 

Văzând: 
- Acţiunea in contencios administrativ formulată de Arion Trans  S.R.L. cu sediul în municipiul Cluj-

Napoca, str. Buftea nr. 1, et.III, judeţul Cluj, înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj in dosar nr. 
3281/117/2014; 

Având în vedere prevederile: 
- art. I alin. (2) lit. „b” din Ordonanţă de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - 21 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - art. 16 şi art. 57 alin. (2) lit. „a” din Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de 
servicii; 
 În temeiul art.97-(1) şi 115-(1) litera “c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta, 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1.  Se aprobă achiziţionarea de servicii de consultanţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor 
judecătoreşti în vederea apărării intereselor Judeţului Alba şi Consiliului Judeţean Alba în litigiul înregistrat 
pe rolul Tribunalului Cluj sub nr. dosar 3281/117/2014  având ca obiect aplicare sancţiune pentru 
neexecutarea Sentinţei civile nr. 3965/2012 pronunţate de  Tribunalul Cluj în dosar nr. 3836/107/2008 prin 
care s-a constatat nelegalitatea şi nulitatea Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 69/27.03.2008, nr. 
108/30.04.2008 şi nr. 150/26.06.2008. 

 Art.2 Se aprobă modelul contractului de  consultanţă şi reprezentare juridică cuprins în Anexa care 
face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Prezenta hotărâre se comunică la : 
 -Instituţia  Prefectului- Judeţul Alba 
 -Direcţia Juridică şi Relaţii Publice 
 - Direcţia Dezvoltare- Bugete  
 -Direcţia Tehnică 
 
             PRESEDINTE                                                                                    Contrasemnează 
           ION DUMITREL                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI            

                                                                                             MARIANA HURBEAN 
 
Alba Iulia, 16 octombrie 2014 
Nr.165 
 



Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 165/16.10.2014                   
 

CONTRACT DE SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI REPREZENTARE JURIDICĂ 
 
1.Părţi contractante: 
 

 Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-ţa Ion I.C. 
Brătianu, nr.1, judeţul Alba, tel. 0258/813380, fax 0258/813325, cod fiscal 4562583, reprezentat prin 
domnul Ion Dumitrel – preşedinte în calitate de BENEFICIAR 
 
şi 

............................................................................................................................ cu sediul în 
.......................................  str. ............................................................ ........ nr. ....................., judeţul 
................., telefon ................................................, fax........................................................ înscris în 
.......................... .........................., sub nr................................................, C.I.F. ....................................,  
cont ........................................ deschis la .............................................. ................................, reprezentată 
prin .........................................................., în calitate de PRESTATOR 
 
2. Definiţii 
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
e. servicii – activitatile a caror prestare fac obiectul contractului; 
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi; 
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 
în mod diferit. 
 
4. Obiectul contractului  
4.1. Servicii de consultanţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti în vederea apărării 
intereselor Judeţului Alba si Consiliului Judeţean Alba, în litigiul înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj 
sub nr. dosar 3281/117/2014  în contradictoriu cu Arion Trans SRL, având ca obiect aplicare sancţiune 
pentru neexecutarea Sentinţei civile nr. 3965/2012 pronunţate de  Tribunalul Cluj în dosar nr. 
3836/107/2008 prin care s-a constatat nelegalitatea şi nulitatea Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba 
nr. 69/27.03.2008, nr. 108/30.04.2008 şi nr. 150/26.06.2008. 
4.2. Prestarea serviciilor de consultanţă şi reprezentare juridică se va realiza în două etape succesive. 
4.3. Pentru etapa I-a : pentru judecarea pe fond a cauzei, în  litigiul menţionat la pct. 4.1 prestatorul se 
obligă să reprezinte Judeţul Alba şi Consiliul Judeţean Alba în faţa instanţelor judecătoreşti 
competente, să îndeplinească orice act de procedură,  să elaboreze şi să redacteze orice cerere necesară 
în cursul procesului de la data semnării contractului. Activitatea de reprezentare juridică trebuie să 



cuprindă toate actele, mijloacele şi operaţiunile permise de lege necesare ocrotirii şi apărării intereselor 
beneficiarului. 
4.4. Pentru etapa II-a : pentru judecarea cauzei în căile ordinare şi extraordinare de atac, în  litigiul 
menţionat la pct. 4.1  prestatorul se obligă să formuleze şi să promoveze în termenul prevăzut de Codul 
de procedură civilă, cererile pentru exercitarea căilor ordinare şi extraordinare de atac împotriva 
hotărârii judecătoreşti pronunţate sau, după caz, să formuleze şi să depună întâmpinare, să reprezinte 
Judeţul Alba şi Consiliul Judeţean Alba în faţa instanţelor judecătoreşti competente, să îndeplinească 
orice act de procedură,  să elaboreze şi să redacteze orice cerere necesară în cursul procesului de la data 
semnării contractului. Activitatea de reprezentare juridică trebuie să cuprindă toate actele, mijloacele şi 
operaţiunile permise de lege necesare ocrotirii şi apărării intereselor beneficiarului. 
4.5. În funcţie de desfăşurarea stadiilor procesuale, fără a da drept prestatorului la plăţi suplimentare 
faţă de onorariul stabilit se vor presta următoarele activităţi: 
i) elaborarea, redactarea, semnarea şi  înregistrarea în termenele legale a actelor de procedură la 
instanţele judecătoreşti competente 
ii) în cazul în care cauza este trimisă spre rejudecare, prestatorul va asigura serviciile de consultanţă şi 
reprezentare juridică  prevăzute la pct 4 în faţa instanţele judecătoreşti competente 
iii) să solicite xerocopii ale încheierilor de şedinţă pronunţate după fiecare termen şi să le comunice 
beneficiarului 
 
5. Preţul contractului şi modalităţi de plată 
5.1. Preţul contractului este de ______________lei, la care se adaugă TVA în valoarea de 
__________________ lei şi reprezintă onorariu fix şi toate cheltuielile aferente executării contractului, 
valoare rezultată din oferta financiară care va deveni anexă la Contract. 
Toate cheltuielile aferente executării contractului, cu titlu exemplificativ dar nu limitativ taxele, 
transport, cazare, masă, chiriile şi alte asemenea privesc prestatorul. 
5.2. Plata se face doar pentru serviciile de  consultanţă şi reprezentare juridică prestate efectiv de către 
prestator . 
5.3.Facturile corespunzătoare serviciilor prestate vor fi emise defalcându-se activităţile/subactivităţile 
prestate . 
5.4. Beneficiarul va verifica respectarea obligaţiilor contractuale de către prestator după care va 
confirma sau va respinge  factura însoţită de rapoartele de activitate întocmite de prestator,  în termen 
de 10 zile lucrătoare de la depunerea acestora la sediul beneficiarului. 
5.5. Preţul contractului este exprimat in lei si reprezenta onorariu fix si toate cheltuielile aferente 
executarii contractului.  

Nu se acorda avans. 
Plata se va efectua dupa cum urmeaza: 

• 50% inainte de finalizarea procedurii in fata primei instante, cu obligaţia prestatorului de a solicita 
cheltuieli de judecată, conform facturilor  

• 50% inainte de finalizarea procedurii in caile de atac, cu obligaţia prestatorului de a solicita 
cheltuieli de judecată, conform facturilor  

5.6.Prin exceptie daca in cursul procesului, inainte de pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive 
si irevocabile, intervin unele incidente procedurale cum ar fi: renuntarea la judecata, renuntarea la 
dreptul pretins, suspendarea/perimarea procesului (fara a ne limita la acestea), prestatorul va primi 
contravaloarea serviciilor prestate pana la momentul aparitiei incidentelor procedurale. 
 
6. Durata contractului 
6.1. Valabilitatea prezentului contract începe de la data semnării acestuia de către ambele părţi. 
6.2. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă egală cu durata procedurilor litigioase în faţa 
instanţelor judecătoreşti. 
6.3. Contractul încetează la data pronunţării judecătoreşti definitive şi irevocabile de către instanţa 
judecătorească investită cu soluţionarea litigiului  menţionat la pct. 4.1.  



6.4. Părţile consimt ca în cazul în care împotriva hotărârii judecătoreşti pronunţate de prima instanţă nu 
se exercită căile de atac, contractul să înceteze la data la care hotărârea judecătorească a rămas 
definitivă şi irevocabilă. 
 
7. Obligaţiile prestatorului: 
7.1. Prestatorul are obligaţia de a presta, cu profesionalismul şi  promptitudinea cuvenite  
angajamentului asumat serviciile de consultanţă şi reprezentare juridică care fac obiectul prezentului 
contract, care cuprind toate actele, mijloacele şi operaţiunile permise de lege necesare ocrotirii şi 
apărării intereselor beneficiarului inclusiv  
i) pregătirea şi furnizarea de opinii legale în dosarele pentru care a primit mandat 
ii) redactarea, semnarea şi înregistrarea la instanţele judecătoreşti competente a oricărui act procedural 
necesar pentru realizarea obiectului prezentului contract 
iii) reprezentarea Judeţului Alba şi Consiliului Judeţean Alba în faţa instanţelor judecătoreşti prin 
prezenţa efectivă a prestatorului la toate temenele de judecată. 
7.2. Prestatorul, după ce a primit mandat prin semnarea prezentului contract şi până la finalizarea 
proceselor are obligaţia de a depune toate diligenţele pentru susţinerea, protejarea şi apărarea 
intereselor beneficiarului. 
7.3. În situaţia în care prestatorul este organizat în oricare din formele de organizare prevăzute de 
Legea nr. 51/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acesta are obligaţia de a 
asigura resursele umane şi materiale pentru îndeplinirea prezentului contract. 
7.4.  Prestatorul nu trebuie să se regăsească în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 69^1, 180 şi art. 
181 din Ordonanţa de Urgenţă Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 
7.6. Pe durata prezentului contract prestatorul are obligaţia de a informa beneficiarul despre apariţia 
situaţiilor de conflict de interese şi de a lua toate măsurile legale pentru înlăturarea lor. 
7.7. Prestatorul are obligaţia de a permite reprezentanţilor beneficiarului să verifice  modul de prestare 
a serviciilor iar la solicitarea beneficiarului are obligaţia de a  furniza  informaţii şi de a lămuri toate 
aspectele legate de derularea proceselor . 
7.8. Prestatorul se obligă să întocmească şi să comunice beneficiarului odată cu factura de plată  
rapoarte de activitate cuprinzând situaţia în detaliu a fiecărui dosar în lucru. 
7.9. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător atât de 
oportunitatea şi legalitatea tuturor actelor, operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate pe toată 
durata prezentului contract. 
 7.10. Prestatorul nu poate înlocui persoana/persoanele direct responsabile de îndeplinirea contractului 
respectiv pe _________________________ exceptând imposibilitatea justificată, cu informarea 
prealabilă a beneficiarului. 
7.11. Prestatorul se obligă să nu incheie contract/contracte de prestare servicii juridice cu  Arion Trans 
SRL, pe perioada de valabilitate a Contractului incheiat cu autoritatea contractanta, pentru a evita orice 
conflict de interese. 
 
8. Obligaţiile beneficiarului: 
8.1. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului toate informaţiile pe care le deţine şi pe 
care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
8.2. Beneficiarul va preda respectiv prestatorul va primi pe baza de Proces verbal de predare primire 
dosarul nr. 3281/117/2014 aflat pe rolul Tribunalului Cluj având ca obiect aplicare sancţiune pentru 
neexecutare. 
8.3. Beneficiarul se obligă să verifice modul de prestare a serviciilor prin reprezentanţii săi şi să le 
recepţioneze în termenul convenit la pct.6 din prezentul contract. 
8.4. Beneficiarul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile de la emiterea facturii 
către acesta, cu respectarea prevederilor art. 36 din OUG nr. 34/2009. 
 
 



9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
9.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fără nicio formalitate 
prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune interese. 
9.2. În cazul în care prestatorul nu îşi va îndeplini obligaţiile asumate în prezentul contract, le va 
îndeplini defectuos sau produce orice alte prejudicii beneficiarului acesta va fi direct răspunzător de 
daunele produse. În acest caz beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului despăgubiri pentru 
prejudiciul produs. 
 
10. Forţa majoră 
10.1 Forta majora, asa cum este prevazuta de lege, este constatata de o autoritate competenta si 
exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata 
perioada in care aceasta actioneaza. 
10.2 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
10.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia să notifice celeilalte parti de îndată 
producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
10.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune interese. 
 
11. Notificări între părţi 
11.1 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul/nr. fax prevăzut în partea introductivă a 
prezentului contract. 
11.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, 
cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal 
primitor pe această confirmare. 
11.3 Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în următoarea  zi lucrătoare. 
11.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
 
12. Ajustarea preţului contractului 
12.1  Pe toată durata derulării contractului preţul este ferm şi nu se ajustează. 
 
13.Confidenţialitate 
13.1 Partea contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilate părţi: 
i) să facă cunoscut prezentul contract  sau orice prevederi din acesta unor terţi  
ii) să utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 
prezentului contract, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.  
13.2 Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea prezentului contract se 
va face confidenţial şi va cuprinde numai acele informaţii necesare în vederea îndeplinirii acestuia. 
13.3 O parte contractantă  va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 
prezentul contract, dacă: 
i) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealalată parte 
ii) informaţia a fost dezvăluită după obţinerea acordului scris al celeilate părţi contractante 
iii) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia 
 
14.Garanţia de bună execuţie 
14.1Cuantumul garanţiei de bună execuţie:este de __________lei reprezentând din valoarea 
contractului fără TVA. 
14.2 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data semnării contractului. 



14.3 Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie: pe întreaga durată de execuţie a contractului 
de servicii. 
14.4 Mod de constituire: instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o 
societate de asigurări sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, 
contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 
competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. 
Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie 
mai mica de 0,5% din pretul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea 
contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate 
si cuvenite contractantului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în 
documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va înstiinta contractantul despre varsamântul 
efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe 
numele contractantului pot fi dispuse plati atât de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii 
contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cât si de unitatea Trezoreriei Statului la 
solicitarea scrisa a autoritatii contractante în favoarea careia este constituita garantia de buna executie, 
în situatia prevazuta la art. 91.din H.G. nr.925/2006, cu modifcarile si completarile ulterioare. Contul 
astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea contractantului. (la momentul semnării contractului 
părţile vor conveni modul de constituire a garanţiei de bună execuţie)    
14.5 Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând 
pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi 
îndeplineşte oricare din obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, 
precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 
14.6 Indiferent dacă instrumentul de garantare este emis  de o societate bancara sau de o societate de 
asigurari şi indiferent de forma în care sunt prezentate scrisorile de garanţie acestea nu pot contine 
prevederi privind  proceduri, condiţii, termene sau orice alte  obligaţii în sarcina achizitorului faţă de 
orice alte persoane fizice sau juridice române şi străine care au calitatea de terţi  faţă de prezentul 
contract. 
14.7 Beneficiarul  are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie în cel mult 14 zile de la 
data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat 
pana la acea data pretenţii asupra ei. 
 
15. Incetarea contractului 
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 
a) la împlinirea duratei procedurilor litigioase în faţa instanţelor judecătoreşti ; 
b) prin acordul părţilor, consemnat în scris printr-un act adiţional; 
c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau îşi execută necorespunzător obligaţiile 
contractuale. Rezilierea va opera de plin drept, fără nici o altă formalitate, fără a fi necesară punerea în 
întârziere şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti . 
d) In cazul in care in urma verificărilor efectuate de organele abilitate se constata neregularitati 
referitoare la contractul de consultanta si reprezentare juridica, acesta inceteaza in 2 zile de la data 
notificării autoritatii contractante cu privirea la constatarea acestor neregularitati, fara alte formalitati si 
fara interventia instantei. 
 
16. Litigii 
16.1. Părţile au convenit ca orice litigiu în legătura cu derularea contractului, care nu s-a  stins pe cale 
amiabilă, se va supune soluţionării instanţelor judecătoreşti competente de pe teritoriul României. 
 
17. Limba care guvernează contractul 
17.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
18. Legea aplicabilă contractului 
18.1 Contractul va fi interpretat conform legislaţiei în vigoare din România. 



 
19. Alte clauze  
19.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante. 
19.2 Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât prin prezentul contract. 
19.3 Faţă de terţi dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocaţială. 
 
20. Documentele contractului 
Fac parte integrantă din prezentul contract: 
a) acte adiţionale, dacă este cazul 
b) caietul de sarcini 
c) oferta financiară 
d) proces verbal de predare primire a dosarelor 

 Prezentul contract,  s-a încheiat astăzi______________, în două exemplare originale, ambele 
având aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 

Beneficiar,         Prestator, 
Judeţul Alba  

prin Consiliul Judeţean Alba 
 
 Preşedinte 
        Ion Dumitrel 
 
 
      Director executiv 
        Aitai Marian 
 
 
       Director executiv 
        Popescu Dan 
 
 

 Avizat,  
       Director executiv, 
         Negruţ Liliana 
 
 Vizat CFP 
 
 
  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea implementării proiectului ID 146437 „Parteneriat pentru integrare” finanţat în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 
Prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie  6.1. „Dezvoltarea 

economiei sociale”  
 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 octombrie 2014; 
Luând în dezbatere:  
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

„Parteneriat pentru integrare” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de 
Interventie  6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Biroului Accesare şi 
Coordonare Proiecte nr. 16650/13.10.2014; 
            Văzând: 

 - Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – „Dezvoltare economica, bugete, strategii”. 
 Ţinând cont de: 

- Ghidul solicitantului privind condiţiile generale ale Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; 

- Ghidul solicitantului privind condiţiile specifice ale Cererii de propuneri de proiecte de tip 
strategic aferent POS DRU 2007-2013, Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 
Major de Interventie  6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”; 
 
  Având în vedere prevederile: 

- art. 20 – (1), lit. „j” si „h”, art. 35  si art. 53 din Legea nr. 273/2006 finanţelor publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei de urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale 
şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

- art. 91 – (5) lit. „a” pct. 1 şi 2 şi (6) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

- Hotărârea nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in 
cadrul operațiunilor finanțate prin programele operatiunilor, cu modificările și completările ulterioare. 

- Ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, nr. 1.117 din 17 august 2010 pentru 
stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finanțate prin 
Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” 
 În temeiul art. 97 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
   

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1.(1) Se aprobă participarea Consiliului Județean Alba la implementarea proiectului 
„Parteneriat pentru integrare” in parteneriat cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, în calitate de 
solicitant. 

(2) Valoarea totala eligibilă a proiectului de 2.188.236,00 lei. 
 



Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 43.764,72 lei, reprezentând contribuţia Judeţului Alba la 
cofinanţarea de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului. 

 
Art. 3. Se aprobă suportarea de către Consiliul Judeţean Alba a sumelor necesare pentru 

acoperirea cheltuielilor aferente proiectului, sume care vor fi cheltuite in avans, pănâ la rambursare lor 
de către Autoritatea de Management. 

 
Art. 4. Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi Biroul Accesare şi Coordonare Proiecte vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
- Biroului Accesare şi Coordonare Proiecte; 

 
 
 
   PREŞEDINTE, 
   Ion DUMITREL 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL JUDEŢULUI 

Mariana HURBEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 16.10. 2014 
Nr. 166 



 

ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.25/30.01.2014 pentru 

repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor si sumelor defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat, precum si pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene si comunale, pe anul 2014 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa extraordinară in data de 16 octombrie 2014. 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr.25/30.01.2014 pentru repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din 

Judeţul Alba a cotelor si sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si 

pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene si 

comunale, pe anul 2014; 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr.25/30.01.2014 pentru repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a 

cotelor si sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si pentru repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene si comunale, pe anul 

2014, inițiat de domnul președinte Ion Dumitrel; 

- raportul de specialitate nr. 16772/2014 al Direcţiei Dezvoltare si Bugete, la proiectul de 

hotărâre  înregistrat sub nr. 187 din 13 octombrie 2014. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economica, bugete, 

strategii”. 
- Decizia Sefului Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba nr. 27/08.10.2014 privind 

repartizarea sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 

2014 – rectificate conform OUG nr. 59/2014, transmisa prin adresa nr. 221069/08.10.2014; 

- Adresa Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba nr. 200398/221032/08.10.2014 

prin care ne comunica cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 – rectificate conform OUG nr. 59/2014-octombrie 2014;  
- H.G. nr. 855/7.10.2014 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene si comunale; 

  Având în vedere prevederile: 

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

ulterioare ; 

- Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014. 

În temeiul art. 97 si art.115-(1) lit.”c”din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările si completările ulterioare,  adoptă prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE 

Art.I Se aprobă modificarea art. 1, 2 si 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr.25/30.01.2014 pentru repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a 

cotelor si sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si pentru repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene si comunale, pe anul 

2014, după cum urmează: 

„Art.1 Se aprobă repartizarea cotei defalcate din impozitul pe venit in sumă de 14.312 

mii lei pentru pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau 

de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală, 



pe unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, pe anul 2014,  potrivit anexei nr.1 - parte 

integrantă a  prezentei hotărâri. 

Art.2 Se aprobă repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată în valoare de  

10.787 mii  lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare 

şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală, 

pe unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, pe anul 2014, potrivit anexei nr.2- parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3 Se aprobă repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată în valoare de 

23.189 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe unităţile 

administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, pe anul 2014, potrivit anexei nr.3 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri”.  

 

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

Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

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

comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Alba; 

- Administrației Județene a Finanţelor Publice a Judeţului Alba. 

- Consiliilor locale nominalizate; 

- Direcţiilor din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

 

 

Preşedinte, 

    Ion Dumitrel                                                                         Contrasemnează 

                                                                                               Secretarul Judeţului, 

                                                                                                  Mariana Hurbean  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alba Iulia, 16.10.2014 

Nr. 167 

 



ROMÂNIA Anexa nr. 1
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN din 16.10.2014

mii lei

0 A 1 2 3=1+2
TOTAL, din care: 13.787,00 525,00 14.312,00

1. Alba Iulia 0,00 0,00
2. Aiud 313,00 313,00
3. Blaj 1.279,59 1.279,59
4. Sebes 63,00 63,00
5. Abrud 63,00 63,00
6. Baia de Aries 188,00 5,00 193,00
7. Cimpeni 513,00 513,00
8. Cugir 313,00 313,00
9. Ocna Mures 619,00 619,00

10. Teius 188,00 188,00
11. Zlatna 494,00 494,00
12. Albac 238,00 80,00 318,00
13. Almasu Mare 80,41 80,41
14. Arieseni 138,00 138,00
15. Avram Iancu 169,00 169,00
16. Berghin 206,00 206,00
17. Bistra 156,00 156,00
18. Blandiana 144,00 144,00
19. Bucerdea Granoasa 156,00 156,00
20. Bucium 131,00 131,00
21. Cenade 94,00 94,00
22. Cergau 125,00 30,00 155,00
23. Ceru Bacainti 63,00 63,00
24. Cetatea de Balta 144,00 20,00 164,00
25. Ciugud 156,00 100,00 256,00
26. Ciuruleasa 156,00 156,00
27. Cilnic 125,00 125,00
28. Cricau 147,00 147,00
29 Craciunelu de Jos 156,00 156,00
30 Cut 119,00 30,00 149,00
31 Daia Romana 156,00 156,00
32 Dostat 94,00 94,00
33 Farau 144,00 144,00
34 Galda de Jos 188,00 188,00

la hot. nr. 167

Influenta+/-
Sume  

rectificate 
2014

REPARTIZAREA

Nr. 
crt. Unitatea administrativ -teritoriala Sume  

aprobate  2014

cotei defalcate din impozitul pe venit  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau capital, 
in ordinea cronologica a vechimii, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locala si pentru susţinerea proiectelor de 

infrastructura care necesita cofinanţare locala, pe unitati administrativ - teritoriale din Judeţul Alba pe anul 2014 



35 Girbova 144,00 144,00
36 Girda de Sus 138,00 138,00
37 Hopirta 94,00 94,00
38 Horea 156,00 156,00
39 Ighiu 375,00 375,00
40 Intregalde 156,00 156,00
41 Jidvei 250,00 250,00
42 Livezile 147,00 30,00 177,00
43 Lopadea Noua 113,00 113,00
44 Lunca Muresului 125,00 125,00
45 Lupsa 75,00 75,00
46 Metes 175,00 20,00 195,00
47 Mihalt 231,00 231,00
48 Miraslau 144,00 144,00
49 Mogos 94,00 94,00
50 Noslac 125,00 125,00
51 Ocolis 119,00 119,00
52 Ohaba 94,00 94,00
53 Pianu 163,00 163,00
54 Poiana Vadului 94,00 94,00
55 Ponor 94,00 94,00
56 Posaga 97,00 97,00
57 Radesti 131,00 131,00
58 Rimetea 94,00 94,00
59 Rimet 94,00 94,00
60 Rosia Montana 56,00 56,00
61 Rosia de Secas 125,00 70,00 195,00
62 Salciua 150,00 30,00 180,00
63 Salistea 156,00 156,00
64 Sasciori 325,00 70,00 395,00
65 Scarisoara 156,00 156,00
66 Sincel 147,00 147,00
67 Sintimbru 142,00 142,00
68 Sohodol 125,00 125,00
69 Stremt 125,00 20,00 145,00
70 Sibot 144,00 144,00
71 Sona 144,00 144,00
72 Spring 156,00 156,00
73 Sugag 156,00 156,00
74 Unirea 231,00 231,00
75 Vadu Motilor 156,00 156,00
76 Valea Lunga 196,00 196,00
77 Vidra 100,00 100,00
78 Vintu de Jos 156,00 20,00 176,00

Presedinte Contrasemneaza
Ion Dumitrel Mariana Hurbean



ROMÂNIA Anexa nr. 2
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN din 

mii lei

0 A 1 2 3=1+2

TOTAL, din care: 8.806,00 1.981,00 10.787,00
1. Alba Iulia 0,00 0,00
2. Aiud 187,00 187,00
3. Blaj 700,41 700,41
4. Sebes 37,00 37,00
5. Abrud 37,00 10,00 47,00
6. Baia de Aries 112,00 15,00 127,00
7. Cimpeni 177,00 10,00 187,00
8. Cugir 187,00 187,00
9. Ocna Mures 371,00 371,00

10. Teius 112,00 10,00 122,00
11. Zlatna 296,00 296,00
12. Albac 142,00 22,50 164,50
13. Almasu Mare 119,59 45,00 164,59
14. Arieseni 112,00 10,00 122,00
15. Avram Iancu 101,00 30,00 131,00
16. Berghin 124,00 22,50 146,50
17. Bistra 94,00 22,50 116,50
18. Blandiana 86,00 35,00 121,00
19. Bucerdea Granoasa 74,00 20,00 94,00
20. Bucium 79,00 20,00 99,00
21. Cenade 56,00 25,00 81,00
22. Cergau 75,00 30,00 105,00
23. Ceru Bacainti 37,00 30,00 67,00
24. Cetatea de Balta 86,00 20,00 106,00
25. Ciugud 194,00 20,00 214,00
26. Ciuruleasa 94,00 20,00 114,00
27. Cilnic 145,00 40,00 185,00
28. Cricau 88,00 88,00
29 Craciunelu de Jos 94,00 30,00 124,00
30 Cut 101,00 20,00 121,00

la  hot. nr. 167

Sume rectificate 
2014

Nr. 
crt. Unitatea administrativ -teritoriala Sume aprobate 

2014  

sumei defalcate din taxa pe valoare adaugata  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 
cheltuielilor de functionare si/sau capital, in ordinea cronologica a vechimii, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locala si pentru susţinerea proiectelor de infrastructura care necesita 

cofinanţare locala, pe unitati administrativ - teritoriale din Judeţul Alba

REPARTIZAREA

Influente



31 Daia Romana 94,00 20,00 114,00
32 Dostat 56,00 30,00 86,00
33 Farau 86,00 30,00 116,00
34 Galda de Jos 92,00 92,00
35 Girbova 106,00 25,00 131,00
36 Girda de Sus 82,00 25,00 107,00
37 Hopirta 56,00 20,00 76,00
38 Horea 94,00 30,00 124,00
39 Ighiu 225,00 122,00 347,00
40 Intregalde 114,00 40,00 154,00
41 Jidvei 150,00 150,00 300,00
42 Livezile 88,00 22,50 110,50
43 Lopadea Noua 67,00 67,00
44 Lunca Muresului 75,00 20,00 95,00
45 Lupsa 105,00 20,00 125,00
46 Metes 105,00 105,00
47 Mihalt 139,00 25,00 164,00
48 Miraslau 106,00 27,50 133,50
49 Mogos 86,00 40,00 126,00
50 Noslac 95,00 25,00 120,00
51 Ocolis 91,00 40,00 131,00
52 Ohaba 56,00 40,00 96,00
53 Pianu 97,00 97,00
54 Poiana Vadului 56,00 40,00 96,00
55 Ponor 56,00 20,00 76,00
56 Posaga 88,00 20,00 108,00
57 Radesti 79,00 25,00 104,00
58 Rimetea 56,00 40,00 96,00
59 Rimet 56,00 64,00 120,00
60 Rosia Montana 64,00 64,00
61 Rosia de Secas 155,00 20,00 175,00
62 Salciua 90,00 90,00
63 Salistea 94,00 20,00 114,00
64 Sasciori 195,00 195,00
65 Scarisoara 94,00 22,50 116,50
66 Sincel 118,00 22,50 140,50
67 Sintimbru 88,00 20,00 108,00
68 Sohodol 75,00 20,00 95,00
69 Stremt 75,00 10,00 85,00
70 Sibot 86,00 27,50 113,50
71 Sona 86,00 86,00
72 Spring 114,00 45,00 159,00
73 Sugag 94,00 20,00 114,00
74 Unirea 169,00 20,00 189,00
75 Vadu Motilor 164,00 40,00 204,00
76 Valea Lunga 117,00 200,00 317,00
77 Vidra 60,00 25,00 85,00
78 Vintu de Jos 94,00 94,00
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ROMÂNIA                           Anexa nr.3
JUDEŢUL ALBA                           la hot nr.167
CONSILIUL JUDEŢEAN                           din 16.10.2014

mii lei

0 A 1 2 3=1+2

TOTAL, din care: 13.075 10.114 23.189
1. Alba Iulia 0
2. Aiud 0
3. Blaj 0
4. Sebes 0
5. Abrud 0
6. Baia de Aries 300 300
7. Cimpeni 0
8. Cugir 0
9. Ocna Mures 0

10. Teius 0
11. Zlatna 400 400
12. Albac 0
13. Almasu Mare 0
14. Arieseni 0
15. Avram Iancu 0
16. Berghin 0
17. Bistra 0
18. Blandiana 0
19. Bucerdea Granoasa 0
20. Bucium 0
21. Cenade 0
22. Cergau 0
23. Ceru Bacainti 0
24. Cetatea de Balta 0
25. Ciugud 0
26. Ciuruleasa 0
27. Cilnic 0
28. Cricau 200 200
29 Craciunelu de Jos 0
30 Cut 0
31 Daia Romana 0
32 Dostat 0
33 Farau 0
34 Galda de Jos 0
35 Girbova 0
36 Girda de Sus 0

Sume 
rectificate

sumei defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru drumuri judetene si comunale, pe anul 2014  

REPARTIZAREA

Sume 
aprobate

Nr. 
crt. Unitatea administrativ -teritoriala Influente: 

+/-



37 Hopirta 50 50
38 Horea 0
39 Ighiu 0
40 Intregalde 0
41 Jidvei 250 250
42 Livezile 0
43 Lopadea Noua 400 400
44 Lunca Muresului 0
45 Lupsa 0
46 Metes 600 600
47 Mihalt 0
48 Miraslau 200 200
49 Mogos 0
50 Noslac 0
51 Ocolis 0
52 Ohaba 0
53 Pianu 100 100
54 Poiana Vadului 0
55 Ponor 0
56 Posaga 0
57 Radesti 0
58 Rimetea 0
59 Rimet 0
60 Rosia Montana 0
61 Rosia de Secas 0
62 Salciua 400 400
63 Salistea 0
64 Sasciori 0
65 Scarisoara 0
66 Sincel 0
67 Sintimbru 0
68 Sohodol 300 300
69 Stremt 0
70 Sibot 0
71 Sona 0
72 Spring 0
73 Sugag 0
74 Unirea 0
75 Vadu Motilor 0
76 Valea Lunga 400 400
77 Vidra 0
78 Vintu de Jos 0
79 Judetul Alba 13.075 6.514 19.589
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