
ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 
pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Alba din data de 

16 octombrie 2014 , ora 11ºº 
 
 

1. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei Judetene pentru Protectia 
Copilului Alba. 
 

Iniţiator: Alin Florin Cucui,  vicepreședintele  Consiliului Judeţean Alba 
 

 
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta si 
reprezentare juridica. 
 

Iniţiator: Florin Claudiu Roman,vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
3.  Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii Proiectului ID 146437 "Parteneriat 

pentru integrare" finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, Axa Prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Interventie 6.1 
"Dezvoltarea economiei sociale". 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 
 4. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 
25/30.01.2014 pentru repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale din Judetul Alba a cotelor si 
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat precum si pentru repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri judetene si comunale, pe anul 2014. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Ion Dumitrel 

 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Alba 

 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară 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. 

 
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 modifică 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 
 

 
 
 
 
                    VICEPREŞEDINTE                                                              AVIZAT 
                      Alin Florin CUCUI                                             SECRETARUL JUDEŢULUI  
                                                                                                             Mariana HURBEAN 
      
 
 
 
 
Alba Iulia, 03.10.2014 
Inregistrat sub nr. 186 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia dezvoltare și bugete 
Nr. 16304 /07.10.2014 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Alba 

 
 

Hotărârea nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru 
protecţia copilului, la art. 4 alin. (1) şi (2) prevede că, înfiinţarea şi componenţa Comisiei, precum şi 
modificarea acesteia, se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean. 

Comisia pentru protecţia copilului este alcătuită din 7 persoane şi are următoarea componenţă: 
- preşedinte - secretarul general al judeţului, 
- vicepreşedinte - directorul general al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului, 
5 membri,  
- un medic specialist pediatru, desemnat de Direcţia de sănătate publică judeţeană, 
- un psihopedagog cu experienţă în educaţia specială, desemnat de Inspectoratul şcolar 

judeţean, 
- un reprezentant al Inspectoratului de poliţie al judeţului, 
- reprezentantul Agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială,  
- un reprezentant al organismelor private acreditate, propus de către secretarul general al 

judeţului 
Aflată în subordinea consiliului judeţean, Comisia pentru protecţia copilului, organ de 

specialitate fără personalitate juridică, are următoarele atribuţii principale: 
a) stabilirea încadrării în grad de handicap şi orientarea şcolară a copilului, 
b)  pronunţarea, în condiţiile legii, cu privire la propunerile referitoare la stabilirea unei măsuri 

de protecţie specială a copilului, 
c)   soluţionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal, 
d)   alte atribuţii prevăzute de lege. 
De asemenea, conform art. 6 alin.(2) şi art. 7 alin. (2) din Hotărârea de Guvern mai sus 

menţionată, membrii comisiei reprezintă instituţiile care i-au desemnat şi au obligaţia ca, în toate 
deciziile care se iau, să urmărească exclusiv interesul superior al copilului, Comisia fiind constituită 
legal doar în prezenţa majorităţii membrilor săi. 

Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Proiectul de hotărâre, 
înregistrat sub nr. 186/03.10.2014, privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru 
Protecţia Copilului Alba.  
 

. 

 
                                                 Direcţia dezvoltare si bugete 

Director executiv 
 AITAI Marian 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Alba 
 

 
 Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Alba, organ cu activitate decizională în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor copilului, înfiinţată în baza art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, funcţionează potrivit regulamentului propriu, 

întocmit în baza Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare 

a comisiei pentru protecţia copilului şi aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

Înfiinţarea şi componenţa Comisiei, precum şi modificarea acesteia, conform art. 4 alin. (1) şi 

(2) din hotărârea de guvern mai sus menţionată, se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, după 

desemnarea de către Direcţia de sănătate publică judeţeană, Inspectoratul şcolar judeţean, Inspectoratul 

de poliţie al judeţului, Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, a reprezentanţilor acestor 

instituţii. 

Prin adresa nr. 23735/ 19.09.2014, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, ne 

face cunoscut că, în urma suspendării raportului de serviciu al domnului Florea Liviu Florin, la cerere, 

pentru o perioadă de 12 luni, persoana desemnată să facă parte din Comisia pentru Protecţia Copilului 

Alba, în locul domnului Florea Liviu Florin, este doamna Ciucă Simona, inspector social. 

Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Județean Alba aprobarea 

Proiectului de hotărâre înregistrat sub  nr. 186/03.10.2014. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE 
Alin Florin CUCUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

PRESEDINTE 

 

PROIECT 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 

 

 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; 

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

hotărâre  înregistrat sub nr. 187 din 13 octombrie 2014. 

Văzând: 
- 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                                                                                 Avizat 

                                                                                               Secretarul Judeţului, 

                                                                                                  Mariana Hurbean  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 187 

Alba Iulia, 13.10.2014 



ROMÂNIA Anexa nr. 1
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN din 13.10.2014

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 pr. de hot. nr. 187

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



ROMÂNIA Anexa nr. 2

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN din 13.10.2014

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

31 Daia Romana 94,00 20,00 114,00

la pr.de   hot. nr. 187

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



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



ROMÂNIA                           Anexa nr.3
JUDEŢUL ALBA                           la pr.de hot nr.187
CONSILIUL JUDEŢEAN                           din 13.10.2014

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



ROMANIA  

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

PRESEDINTE 

 

 

Expunere 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 

 

Potrivit prevederilor art. 33 alin. 3 lit.b)  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările si completările ulterioare, Consiliile judeţene repartizează prin hotărâre, pe 

unităţi administrativ-teritoriale din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

pentru echilibrarea bugetelor locale (sume defalcate din TVA şi cote defalcate din impozitul pe 

venit), sume rezultate din aplicarea cotei de 20% si a coeficientului de necolectare, pentru 

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare si/sau de capital, in ordinea 

cronologica a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală si pentru 

proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală. 

Prin adresa nr. 221069/08.10.2014 Administrația Județeana a Finanţelor Publice a Judeţului 

Alba ne-a comunicat Decizia nr. 27/08.10.2014 a Sefului Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Alba privind repartizarea sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anul 2014 – rectificate conform OUG nr. 59/2014, sume ce se repartizează prin 

hotărâre a Consiliului Judeţean pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor si municipiilor. 

Sumele rectificate ce vor fi repartizate bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor din Judeţul Alba,  pe anul 2014, conform adresei Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Alba nr. 200398/221032/08.10.2014 au următoarea componenta: 

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale:  

 cota de 20% 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: 1.075,00 mii lei; 

 sume de repartizat 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, ca urmare a aplicării coeficientului de 

necolectare, in conformitate cu art. 33, alin. 4, lit.f), din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare: 906,00 mii lei; 

2. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale: 

 cota de 20% 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: 292,00 mii lei; 

 sume de repartizat 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, ca urmare a aplicării coeficientului de 

necolectare, in conformitate cu art. 33, alin. 4, lit.f), din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare: 233,00 mii lei. 

Prin H.G. nr. 855/7.10.2014 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene si comunale, Judeţului Alba îi sunt alocate sume defalcate 

din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene si comunale în valoare de  10.114 mii lei. 

 



Urmare a evaluării solicitărilor unităţilor administrativ – teritoriale din Judeţul Alba, 

repartizarea sumelor potrivit prevederilor legale mai sus amintite, este prevăzută  in anexele la 

prezentul proiect de hotărâre.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre înregistrat sub numărul 187 din 13 octombrie 2014, 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. 

 

 

Preşedinte, 

Ion Dumitrel 
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DIRECTIA DEZVOLTARE SI BUGETE 

Nr. 16772/2014 

Raport de specialitate 
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 

In Monitorul Oficial nr. 718/01.10.2014 Partea I a fost publicata OUG nr. 59/2014 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2014. 
Conform dispoziţiilor art. 33 alin. 3 lit.b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările si completările ulterioare, Consiliile judeţene repartizează prin hotărâre, pe 

unităţi administrativ-teritoriale din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 

echilibrarea bugetelor locale (sume defalcate din taxa pe valoare adăugata şi cote defalcate din 

impozitul pe venit), sume rezultate din aplicarea cotei de 20% si a coeficientului de necolectare, 

pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare si/sau de capital, in 

ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală si 

pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală. 

Prin adresa nr. 221069/08.10.2014 Administrația Județeana a Finanţelor Publice a Judeţului 

Alba ne-a comunicat Decizia nr. 27/08.10.2014 a Sefului Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Alba privind repartizarea sumelor defalcate din TVA si a impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2014 – influente octombrie, sume ce se repartizează prin hotărâre a Consiliului Judeţean 

pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor si municipiilor. 

Sumele rectificate ce vor fi repartizate bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor din Judeţul Alba,  pe anul 2014, conform adresei Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Alba nr. 200398/221032/08.10.2014 au următoarea componenta: 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale:  

 cota de 20% 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: 1.075,00 mii lei; 

 sume de repartizat 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, ca urmare a aplicării coeficientului de 

necolectare, in conformitate cu art. 33, alin. 4, lit.f), din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare: 906,00 mii lei; 

 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 

 cota de 20% 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: 292,00 mii lei; 

 sume de repartizat 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, ca urmare a aplicării coeficientului de necolectare, in conformitate cu art. 

33, alin. 4, lit.f), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si 

completările ulterioare: 233,00 mii lei. 



Consiliul Județean Alba susține financiar proiectele care dezvoltarea durabila, imbunatatirea 

calitatii vieții, protecția valorilor naturale si culturale si nu in ultimul rând dezvoltarea la standarde 

europene  a infrastructurii de baza. 

In anul 2014 Consiliul Județean Alba a organizat cea de IX ediție  din cadrul proiectului  

„Cultura pentru Cultura”, proiect al cărui scop este revitalizarea vieții culturale in mediul rural si 

dezvoltarea turismului cultural. Manifestările artistice desfasurandu-se  in patru zone ale județului: 

Zona Munților Apuseni, Zona Târnavelor si a Secașelor , Zona Sebeș – Cugir, Zona Alba Iulia-Aiud 

– Ocna Mureș. Etapa finala având loc in comuna Avram Iancu. 

Aportul artistic al participanților a contribuit la reabilitarea culturala a fiecărei zone, in speța la 

reabilitarea căminelor culturale. 

Astfel se propune repartizarea sumei de 520,00 mii lei comunelor care au ocupat locul I,II, III 

dupa cum urmeaza: 

 Zona muntilor Apuseni 

Locul I  Comuna Albac                     50,00 mii lei   

Locul II Comuna Salciua                   30,00 mii lei 

Locul III Comuna Metes                   20,00 mii lei 

 Zona Târnavelor si a Secașelor 

Locul I  Comuna Rosia de Secas       50,00 mii lei       

Locul II Comuna Cergau                   30,00 mii lei 

Locul III Comuna Cetatea de Balta   20,00 mii lei                    

 Zona Sebeș – Cugir 

Locul I  Comuna Sasciori                    50,00 mii lei 

Locul II Comuna  Cut                          30,00 mii lei 

Locul III Comuna Vințu de Jos            20,00 mii lei 

 Zona Alba Iulia-Aiud – Ocna Mureș 

Locul I  Comuna Ciugud                       50,00 mii lei 

Locul II Comuna Livezile                     30,00 mii lei 

Locul III Comuna Stremt                      20,00 mii lei 

 FINALA 

Locul I  Comuna Ciugud                       50,00 mii lei 

Locul II Comuna Albac                         30,00 mii lei 

Locul III Comuna Sasciori                     20,00 mii lei    

Locul III Comuna Rosia de Secas          20,00 mii lei  

  

Prin H.G. nr. 855/7.10.2014 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene si comunale, Judeţului Alba îi sunt alocate sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene si comunale în valoare de  10.114 mii lei. 

Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale, conform prevederilor legale se face in funcție de 

lungimea si starea tehnica a drumurilor. 

În sensul celor prezentate mai sus, urmare a solicitărilor unitatilor administrativ - teritoriale se 

propune repartizarea sumei de 2.506,00 mii lei din sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata si 

a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, 

pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare si/sau de capital, in 

ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală si 

pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală aflate în derulare ale unităţilor 

administrativ-teritoriale si a sumei de 10.114,00 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene si comunale. 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă 

spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 187 din 13.10.2014. 

Director executiv  

Marian Aitai 
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PROIECT DE 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; 

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 r. 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 
 

  VICEPREŞEDINTE,                                                                          AVIZAT, 
       ROMAN FLORIN  CLAUDIU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI            

                                                                                           MARIANA HURBEAN 
 

 
Alba Iulia, 13.10.2014 
Înregistrat sub nr. 188 
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Direcţia Juridică şi Relaţii Publice 
Direcţia Dezvoltare şi Bugete 
Nr. 16 600/13.10.2014 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă şi reprezentare 
juridică 

 
          Prin Sentinta civila nr.3965/2012  a Tribunalului Cluj s-a constatat nulitatea parţială a Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 108/17.04.2008 cu privire la Programul de transport public judeţean prin curse 
regulate pe anii 2008-2011, pe traseele judeţene corespunzătoare grupei 23, cod trasee 053-054 şi, pe cale de 
consecinţă, s-a dispus obligarea Consiliului Judeţean Alba să reia procedura de atribuire pentru traseele 053-
054 de la ultimul act valabil. 
 Sentinta civilă nr.3965/2012   a rămas definitivă şi irevocabilă în data de 6 martie 2013 astfel că în  
şedinţa publică din data de  27 martie 2013 s-a adoptat Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 41/2013 
privind punerea în executare a Sentinţei civile nr. 3965/2012 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 
3836/107/2008 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 64/25.04.2013 privind aprobarea atribuirii licenţei 
de traseu S.C. Transgilyen S.R.L. declarată câştigătoare de către Tribunalul Cluj prin Sentinţa civilă 
nr.3965/2012, irevocabilă, pe traseul Aiud – Teiuş – Alba Iulia. De asemenea, pentru punerea în executare a 
acestei sentinţe s-au efectuat toate demersurile necesare astfel cum au fost menţionate în expunerea de motive 
a proiectului de hotărâre. 

În cursul anului 2013,  în considerarea aceleiaşi  Sentinţe civile nr. 3965/2012 pronunţată de  
Tribunalul Cluj în dosar nr. 3836/107/2008,  SC  Man Tours SRL, SC Arion Trans SRL şi SC Transgilyen 
SRL au formulat la Tribunalul Cluj acţiuni în contencios administrativ prin care au solicitat obligarea 
Judeţului Alba la plata unor sume considerabile cu titlu de despăgubiri.  Astfel, SC Man Tours SRL a 
solicitat plata sumei de 6 017 497,14 lei reprezentând daune interese compensatorii actualizate cu rata 
indicelui de inflaţie până la data plăţii integrale, daune interese moratorii reprezentate de dobânda legală 
aferentă sumei solicitate şi a sumei de 30 000 Euro reprezentând daune morale, SC Arion Trans SRL a 
solicitat plata sumei de 1 370 166,15 lei reprezentând daune interese compensatorii actualizate cu rata 
indicelui de inflaţie până la data plăţii integrale, daune interese moratorii reprezentate de dobânda legală 
aferentă sumei solicitate şi a sumei de 30 000 Euro reprezentând daune morale iar SC Transgilyen SRL a 
solicitat plata sumei de 3 166 261,76 lei reprezentând daune interese compensatorii actualizate cu rata 
indicelui de inflaţie până la data plăţii integrale, daune interese moratorii reprezentate de dobânda legală 
aferentă sumei solicitate şi a sumei de   50 000 Euro reprezentând daune morale. 

În consecinţă,  având în vedere specificitatea şi complexitatea litigiilor prin prisma sumelor 
exorbitante solicitate mai sus arătate care pot afecta grav bugetul judeţului s-a  justificat, în mod excepţional,  
adoptarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 200/24 octombrie 2013  prin care s-a  aprobat 
achiziţionarea de servicii de consultanţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti în vederea 
apărării intereselor Judeţului Alba, Consiliului Judeţean Alba şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în 
litigiile având ca obiect despăgubiri formulate în considerarea 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. 

În prezent,  unul dintre cele trei  litigii  având ca obiect despăgubiri pentru care s-au achiziţionat, în 
2013, servicii de  consultanţă şi reprezentare juridică  respectiv, litigiul cu SC Arion Trans SRL este în curs 
de judecată la Tribunalul Cluj iar în celelalte două litigii respectiv cu SC  Man Tours SRL şi cu SC 
Transgilyen SRL  s-au pronunţat în primă instanţă, soluţii favorabile Consiliului Judeţean Alba prin 
respingerea acţiunii reclamanţilor. 



Man Tours SRL  a formulat acţiune în contencios administrativ înregistrată la Tribunalul Cluj sub 
dosar nr. 3283/117/2014 prin care a chemat în judecată Consiliul Judeţean Alba, Judeţul Alba, Preşedintele 
Consiliului Judeţean Alba, Secretarul Judeţului Alba precum şi un număr de 29 de consilieri judeţeni. Prin 
acţiune s-a solicitat  aplicarea sancţiunii pentru neexecutarea Sentinţei civile nr. 3965/2012 pronunţate de  
Tribunalul Cluj în dosar nr. 3836/107/2008 şi obligarea la plata unor sume de bani cu titlu de amendă în 
cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere şi penalităţi în cuantum 
de 1000 lei, începând cu data de 07.04.2013 până la executarea efectivă a obligaţiei stabilită prin această 
hotărâre judecătorească. De asemenea, s-a solicitat obligarea pârâţilor, în solidar, la plata cheltuielilor de 
judecată. 
 Din cele ce preced rezultă că atât în acţiunea în contencios formulată de   Man Tours SRL la care am 
făcut referire în alineatul precedent cât şi în cele  trei  litigii  având ca obiect despăgubiri pentru care s-au 
achiziţionat servicii de  consultanţă şi reprezentare juridică există un fond litigios comun reprezentat de 
Sentinţa civilă nr. 3965/2012 astfel că  s-a justificat angajarea aceluiaşi  apărător  care  cunoaştea  în detaliu 
toate aspectele de fapt şi de drept ale speţei precum şi  particularităţile acesteia.  

Arion Trans SRL  a formulat acţiune în contencios administrativ înregistrată la Tribunalul Cluj sub 
dosar nr. 3281/117/2014 prin care a chemat în judecată Consiliul Judeţean Alba, Judeţul Alba, Preşedintele 
Consiliului Judeţean Alba, Secretarul Judeţului Alba precum şi un număr de 29 de consilieri judeţeni. Prin 
acţiune s-a solicitat  aplicarea sancţiunii pentru neexecutarea Sentinţei civile nr. 3965/2012 pronunţate de  
Tribunalul Cluj în dosar nr. 3836/107/2008 şi obligarea la plata unor sume de bani cu titlu de amendă în 
cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere şi penalităţi în cuantum 
de 1000 lei, începând cu data de 07.04.2013 până la executarea efectivă a obligaţiei stabilită prin această 
hotărâre judecătorească. De asemenea, s-a solicitat obligarea pârâţilor, în solidar, la plata cheltuielilor de 
judecată. 

În consecinţă, având în vedere că  problemele specifice pe care le comportă litigiul cu Arion Trans 
SRL sunt în detaliu cunoscute şi aprofundate deja de apărătorul angajat în cele patru  litigii tangente din care  
trei sunt în curs de judecată  în primul stadiu procesual iar al patrulea în recurs,  se justifică angajarea unui 
apărător comun în interesul obţinerii unei soluţii favorabile. 

Potrivit art. 16 (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care autoritatea contractantă atribuie un 
contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B în care sunt incluse şi 
serviciile juridice, atunci obligaţia de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru 
contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 130 000 euro. Pentru contracte a 
căror valoare este mai mică decât echivalentul în lei a 130 000 euro achiziţionarea serviciilor juridice se 
poate face în mod direct pe bază de ofertă. 
         Sumele necesare pentru angajarea serviciilor de consultanţă şi reprezentare juridică sunt cuprinse în 
bugetul propriu al Judeţului Alba. 
         Potrivit art. 21 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o persoană cu 
studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al  consiliului judeţean, sau un 
avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei 
publice locale respective, în justiţie. 

Prin 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, se prevede că autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei 
publice centrale şi locale, în situaţii temeinic justificate, pot  achiziţiona servicii de această natură, în 
condiţiile legii, numai cu aprobarea consiliilor judeţene. 

În concluzie, faţă de cele enunţate se justifică achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă şi 
reprezentare în dosarul nr. 3283/117/2014 al Tribunalului Cluj. 

 
Director executiv                       Director executiv  Director executiv 

            Dan Mihai POPESCU                          Negruţ Liliana  Marian Florin AITAI 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii 
de consultanţă şi reprezentare juridică 

    
       Potrivit art. 21 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o persoană cu 
studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, sau un 
avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei 
publice locale respective, în justiţie. 

Prin 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, se prevede că autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei 
publice centrale şi locale, în situaţii temeinic justificate, pot  achiziţiona servicii de această natură, în 
condiţiile legii, numai cu aprobarea consiliilor judeţene. 

Arion Trans SRL, în mod identic cu Man Tours SRL,  a formulat acţiune în contencios administrativ 
înregistrată la Tribunalul Cluj sub nr. dosar 3281/117/2014 prin care cheamă în judecată Consiliul Judeţean 
Alba, Judeţul Alba, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Secretarul Judeţului Alba precum şi un număr de 
29 de consilieri judeţeni. Prin acţiune s-a solicitat  aplicarea sancţiunii pentru neexecutarea Sentinţei civile nr. 
3965/2012 pronunţată de  Tribunalul Cluj în dosar nr. 3836/107/2008 şi obligarea la plata unor sume de bani 
cu titlu de amendă în cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere şi 
penalităţi în cuantum de 1000 lei, începând cu data de 07.04.2013 până la executarea efectivă a obligaţiei 
stabilită prin această hotărâre judecătorească. De asemenea, s-a solicitat obligarea pârâţilor, în solidar, la 
plata cheltuielilor de judecată. 

În ceea ce priveşte Sentinţa civilă nr.3965/2012  pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 
2787/107/2008, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr.  2850/2013   pronunţată de Curtea de Apel 
Cluj-Napoca, Consiliului Judeţean Alba a  efectuat toate demersurile  în vederea punerii acesteia în 
executare, sens în care  : 

• a solicitat prin cererea nr. 5450/17.04.2013 înregistrată la Tribunalul Cluj la data de 
19.04.2013 lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea şi aplicarea dispozitivului Sentinţei civile nr. 3965/2012 
pronunţată de Tribunalul Cluj devenită irevocabilă prin Decizia civilă nr. 2850/06 martie 2013 a Curţii de 
Apel . Prin Încheierea civilă nr. 1094/CC/2013 Tribunalul Cluj a respins cererea de lămurire formulată de 
Consiliul Judeţean Alba 

• a adoptat hotărâri  privind măsuri de punere în executare a Sentinţei civile nr. 3965/2012 
respectiv,  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 41/27 martie 2013 privind punerea în executare a 
Sentinţei civile nr.3965/2012 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr.3836/107/2008 şi Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 64/25.04.2013 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu S.C. Transgilyen 
S.R.L. declarată câştigătoare de către Tribunalul Cluj prin Sentinţa civilă nr.3965/2012, irevocabilă, pe 
traseul Aiud – Teiuş – Alba Iulia. Astfel, spre deosebire de  Man Tours SRL cu privire la care Tribunalul 
Cluj a dispus reluarea procedurii de atribuire, cu privire la  S.C. Transgilyen S.R.L. Tribunalul Cluj a dispus, 
prin aceeaşi  sentinţă, să reia procedura cu consecinţa eliberării Licenţei de traseu în calitate de câştigătoare 
motiv pentru care prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 64/25.04.2013 s-a aprobat atribuirea licenţei 
de traseu S.C. Transgilyen S.R.L. 

• prin adresa nr.3751/20.03.2013 a solicitat Centrului Naţional de Management pentru 
Societatea Informaţională derularea procedurii de atribuire pentru traseele judeţene corespunzătoare ofertei 
nr.30, grupa 30, cod trasee 092-096, întocmindu-se în cuprinsul aceluiaşi înscris Calendarul pentru 
organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire iar prin adresa nr. 3315/12.03.2013 a solicitat Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lămuriri de urmat pentru punerea în executare a obligaţiei de 
executare a sentinţei  privind grupele de trasee 092-096, în conformitate cu cele dispuse de instanţă. 



Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională prin adresa nr.244/22.03.2013 a 
precizat faptul că:  „SAET – Sistemul de Atribuire Electronică în Transporturi este în imposibilitate tehnică 
de a modifica bazele de date actuale cu baze de date aferente unui vechi program de transport şi că aplicaţia 
SAET a fost modificată software astfel încât să răspundă noilor modificări legislative care aduc în prezent 
criterii de calificare noi, criterii ce nu se aplicau pe vechiul program de transport” iar Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice prin adresa nr.21262/02.04.2013 a precizat faptul că:„în prezent 
procedura de atribuire a traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic 
judeţean este în imposibilitate de a se realiza, având în vedere lipsa actului juridic care stabileşte criteriile de 
evaluare, punctajele şi metodologia de punctare aplicabile operatorului de transport, act care stă la baza 
atribuirii traseelor şi implicit a licenţelor de traseu”.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin adresa nr. 78632/01.10.2013 
înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 15613/02.10.2013 a făcut cunoscut că „Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, prin Decizia nr.6293/24.09.2013 emisă în cauza nr.1020/46/2012 a admis recursul înaintat de către 
Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Transporturilor, respingând ca neîntemeiată cererea de suspendare 
a Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii 
nr.240/1614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare 
privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport în vederea atribuirii traseelor pentru transportul 
rutier public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean.” 

În ziua următoare respectiv, la data de  03.10.2013 autoritatea noastră a revenit şi a solicitat Centrului 
Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, prin adresa nr.15683/08.10.2013 derularea 
procedurii de atribuire pe traseele aferente grupei 30 din Programul de transport judeţean 2008-2013. 

Prin adresa nr.788/04.10.2013, C.N.M.S.I. ne-a informat că nu poate susţine şedinţe de atribuire ce nu 
se suprapun ca date de desfăşurare, motiv pentru care ne sugerează reluarea şedinţei de atribuire pentru 
vechiul program după finalizarea celei care este deja stabilită de alte consilii judeţene. 

În perioada octombrie - decembrie 2013 se derulează la nivel naţional procedura de atribuire 
electronică a traseelor din noile programe de transport judeţene, cu aplicabilitate de la data de 01.01.2014, 
conform calendarelor transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice fapt ce nu a 
mai permis organizarea de atribuiri pentru traseele cuprinse în Programul de transport judeţean 2008-2013. 

În altă ordine de idei, în cursul anului 2013,  în considerarea aceleiaşi  Sentinţe civile nr. 3965/2012 
pronunţată de  Tribunalul Cluj în dosar nr. 3836/107/2008,  SC  Man Tours SRL, SC Arion Trans SRL şi SC 
Transgilyen SRL au formulat la Tribunalul Cluj acţiuni în contencios administrativ prin care au solicitat 
obligarea Judeţului Alba la plata unor sume exorbitante cu titlu de despăgubiri motiv pentru care prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 200/24 octombrie 2013  s-a  aprobat achiziţionarea de servicii de 
consultanţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti în vederea apărării intereselor Judeţului 
Alba, Consiliului Judeţean Alba şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în aceste litigii. 

 Având în vedere că: 
• există un fond litigios comun reprezentat de Sentinţa civilă nr. 3965/2012 atât în acţiunile în 
contencios formulate de   Arion Trans SRL şi Man Trours SRL   având ca obiect aplicarea unei sancţiuni cât 
şi în cele  trei  litigii  menţionate la alineatul precedent ce au ca obiect despăgubiri  şi pentru care s-au 
achiziţionat servicii de  consultanţă şi reprezentare juridică în cursul anului 2013 
• apărătorul angajat în cele patru litigii tangente cunoaşte în detaliu toate aspectele de fapt şi de drept 
ale speţei privind executarea Sentinţei civile nr. 3965/2012 precum şi  particularităţile acesteia 

Faţă de cele ce preced se justifică angajarea unui apărător comun în toate litigiile născute din Sentinţa 
civilă nr. 3965/2012 motiv pentru care iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de 
servicii de consultanţă şi reprezentare juridică,  înregistrat sub numărul   188/13.10.2014.       
 

VICEPREŞEDINTE, 
ROMAN FLORIN  CLAUDIU 



Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.             /                   
 

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 
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PROIECT DE 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 şedinţa extraordinară în data de 16.10.2014; 
 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; 

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.  

- Hotararea nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operatiunilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

- Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, nr. 1.117 din 17 august 2010 
pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor 
finantate 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  
   

 
H O T Ă R Â R E 

 
 

Art. 1.(1) Se aprobă pariciparea Consiliului Judetean Alba la implementarea proiectului 
„Parteneriat pentru integrare” in parteneriat cu Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia, in 
calitate de solicitant. 

 



(2) Valoarea totala eligibila 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, pana la rambursare 
lor de catre 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,                                                                      AVIZAT   
     Ion DUMITREL                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI  
                                                                                             Mariana HURBEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 189 
Alba Iulia,  13.10. 2014 
 



 
ROMÂNIA 
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BIROUL ACCESARE ŞI COORDONARE PROIECTE   
Nr.  16650 / 13.10.2014 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de 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 Intervenţie  6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” 
 
 

Încurajarea si dezvoltarea de noi grupuri si parteneriate funcţionale in economie  care vor 
infiinta structuri ale economiei sociale ce vor oferi noi servicii si noi oportunitati pentru persoanele 
aflate in stare de dificultate pentru integrarea/reintegrarea pe piata muncii sunt teme abordate şi de 
programele finanţate din fonduri structurale. Aceste programe vor facilita accesul la noi servicii  
sociale, de sănătate, de educaţie si vor contribui la valorificarea forţei de munca locala prin 
creşterea oportunităţii de ocupare pentru grupurile vulnerabile expuse riscului de excluziune 
sociala. 

Strategia actuala a Uniunii Europene  se indreapta  spre o noua solutie, fundamentata pe 
forta unei platforme numite „economie sociala de tip european”. Institutiile europene, initiativele 
si directiile de finantare a proiectelor europene depind, in prezent, de acest model de gandire 
reformator, care a fost adoptat in tratatul de la Lisabona. 

În acest context, accesarea de finanţări care să faciliteze dezvoltarea si promovarea 
structurilor economiei sociale cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare si 
integare/reintegrare pe piata muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, este o 
prioritate pentru dezvoltarea economică a judeţului.  

Prin urmare, Asociaţia „Filantropia Ortodoxa” Alba Iulia in parteneriat cu Consiliul 
Judetean Alba a aplicat o cerere de finantare in vederea  depunerii si implementarii proiectului 
„Parteneriat pentru integrare” în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, cererea de propuneri de proiecte nr. 168 “Dezvoltarea economiei sociale”, Axa 
prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”.    

Obiectivul general al proiectului este valorificarea potentialului resurselor umane 
apartinand grupurilor  vulnerabile prin integrarea pe piata muncii in cadrul structurilor economiei 
sociale, reducerea riscului de excluziune sociala precum si cresterea capacitatii de a realiza o 
dezvoltare durabila si inclusiva. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
- sporirea nivelului de ocupare a grupului de persoane vulnerabile identificate in cadrul 

comunitatii prin crearea de locuri de munca in cadrul structurilor de economie sociale; 
- crearea cadrului pentru infiintarea de noi structuri ale economiei sociale, infiintarea si 

promovarea de structuri ale econimiei sociale ca instrument pentru dezvoltarea 
economiei sociale; 

- imbunatatirea capacitatii de integrare pe piata muncii si imbunatatirea increderii in 
fortele proprii a beneficiarilor din grupul tinta si asigurarea de oportunitati sporite pe 
piata muncii. 

Obiectivul principal  al proiectului este de a dezvolta doua structuri de economie sociala in 
mediul rural, forma de organizare ONG in comuna Sona, satul Sona si in comuna Sasciori, satul 
Capalna.  



Structura de economie sociala din comuna Sona, satul Sona, cu activitate specifica 
croitoriei si broderei, prin proiect va accesa un ajutor de minimis in valoare de 876.640,00 lei, 
suma ce va fi utilizata pentru infiintarea si functionarea structurii de economie sociala pe o 
perioada de 13 luni. Structura de personal a acestei inteprinderi sociale va cuprinde 9 angajati 
dintre care: un manager, un economist in gestiune economica, un responsabil resurse umane si  6 
angajati ce  apatin inclusiv din grupurile vulnerabile.  

Cea de a doua structura de economie sociala din comuna Sasciori, satul Capalna, va avea 
activitate specifica in sculptura in lemn, pictura pe sticla si tesaturi din lana si bumbac. Pentru 
infiintarea si functionarea structurii de economie sociala se va accesa un ajutor de minimis in 
valoare de 839.740,00 lei. Activitatea din cadrul acestei structuri de economie sociala va fi 
organizata sub forma unui atelier mestesugaresc  si se va baza pe revitalizarea traditiilor. Structura 
de personal a atelierului mestesugaresc  va cuprinde 10 angajati, dintre care: un manager, un 
economist in gestiunea economica, un responsabil resurse umane si 7 angajati ce apartin inclusiv 
din grupurile vulnerabile.  

Produsele realizate vor fi comercializate prin intermediul targurilor, magazinelor de 
desfacere, expozitiilor, etc. 

Beneficiarii directi ai proiectului sunt 56 de persoane in care regasim femei aflate in situatii 
de risc, persoane de etnie roma si persoane cu dizabilitati. Acestia vor beneficia de informare, 
consiliere, orientare si 2 programe de formare profesionala acreditate in urma carora vor obtine 
diplome de certificare in domeniile amintite mai sus. 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni iar locurile de munca din cele doua 
structuri de economie sociala vor fi mentinute 13 luni, dupa finalizarea proiectului. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.188.236,00 lei, din care:  
- 43.764,72 lei (2%) – cofinantare asigurata de  Consiliului Judetean Alba, 
- 2.144.471,28 lei (98%) – Asistenta financiara nerambursabila 
Prin dotarile din proiect si prin specificul produselor celor doua structuri de economie 

sociala ce acopera o nisa de piata, se poate aprecia ca locurile de munca nou infiintate pot fi 
mentinute pe perioada sustenabilitatii.  

Proiectul urmareste sa reprezinte un model de buna practica care va putea fi replicat si 
diseminat pe piata si va asigura integrarea rezultatelor/experientei acumulate prin proiect in 
politicile si strategiile  regionale si nationale. 

Dezvoltarea economiei sociale in Romania si in speta in judetul Alba va aduce beneficii 
majore  si se preconizeaza ca va avea un impact pozitiv prin faptul ca, prin acest proiect se 
urmareste  sa puna in practica modelul de gandire reformator si sa accelereze procesul de 
incluziune sociala, ca solutie etnica si sociala de integrare  pe piata muncii a persoanelor 
marginalizate in contextul actualei crize.  

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct.1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, precum şi cele menţionate mai sus şi ţinând cont de 
faptul că unul din obiectivele strategice de dezvoltare a Judeţului Alba urmăreşte creşterea ratei 
ocupării, a calităţii şi productivităţii muncii prin educarea şi formarea continuă a forţei de muncă, 
corelarea ofertei de formare cu nevoile pieţei muncii, promovarea adaptabilităţii şi 
antreprenoriatului, precum şi asigurarea accesului liber, nediscriminatoriu pe piaţa muncii, 
propunem spre aprobare implementarea şi asigurarea sustenabilităţii proiectului „Parteneriat pentru 
integrare” selectat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013.  

 

Director executiv,    

Marian AITAI  

Şef birou,       

Lenica BUCUR 

 



ROMANIA 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de 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 Intervenţie  6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”  
 

În  cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  
cererea de propuneri de proiecte nr. 168 “Dezvoltarea Economiei Sociale”, Axa Prioritară 6. 
,,Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.1. ,,Dezvoltarea economiei 
sociale”,  Asociatia „Filantropia Ortodoxa”Alba Iulia in parteneriat cu Consiliul Judetean Alba a 
aplicat o cerere de finantare pentru proiectul ”Parteneriat pentru integrare”. 

Obiectivul principal  al proiectului este infiintarea a doua structuri de economie sociala in 
mediul rural, forma de organizare ONG, in comuna Sona, satul Sona si in comuna Sasciori, satul  
Capalna.  

Structura de economie sociala din comuna Sona, satul Sona, cu activitate specifica 
croitoriei si broderei, prin proiect va accesa un ajutor de minimis in valoare de 876.640,00 lei, 
suma ce va fi utilizata pentru infiintarea si functionarea structurii de economie social pe o perioada 
de 13 luni.  

Structura de personal a acestei inteprinderi sociale va cuprinde 9 angajati dintre care: un 
manager, un economist in gestiune economica, un responsabil resurse umane si  6 angajati ce  
apatin inclusiv din grupurile vulnerabile.  

Cea de a doua structura de economie sociala din comuna Sasciori, satul Capalna, cu 
activitate specifica in sculptura in lemn, pictura pe sticla, tesaturi din lana si bumbac va accesa un 
ajutor de minimis in valoare de 839.740,00 lei, suma ce va fi utilizata pentru infiintarea si 
functionarea structurii de economie sociala pe o perioada de 13 luni. Activitatea din cadrul acestei 
structuri de economie sociala va fi organizata sub forma unui atelier mestesugaresc  si se va urmari 
revitalizarea traditiilor. Structura de personal a atelierului mestesugaresc  va cuprinde 10 angajati, 
dintre care: un manager, un economist in gestiune economica, un responsabil resurse umane si 7 
angajati ce apartin inclusiv din grupurile vulnerabile.  

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni iar locurile de munca din cele doua 
structuri de economie sociala vor fi mentinute 13 luni, dupa finalizarea proiectului. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.188.236,00 lei, din care:  
- 43.764,72 lei (2%) – cofinantare asigurata de  Consiliului Judetean Alba, 
- 2.144.471,28 lei (98%) – Asistenta financiara nerambursabila 
Prin dotarile din proiect si prin specificul produselor celor doua structuri de economie 

sociala ce acopera o nisa de piata, se poate aprecia ca locurile de munca nou infiintate pot fi 
mentinute pe perioada sustenabilitatii.  

Faţă de aspectele mai sus arătate, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea 
implementării proiectului „Parteneriat pentru integrare” selectat spre finanţare în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 6.1. 
„Dezvoltarea economiei sociale”. 

  
 

Preşedinte 
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