
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de desfășurare 

a activității culturale ”Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele 
Poiana Vadului, Ponor, Rîmeț, Roșia Montană, Sălciua, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, Ocoliș, 

Poșaga, Albac, Arieșeni, Gîrda de Sus” 
 
 

Consiliul judetean Alba întrunit în sedinta ordinară din data de  28.04.2015; 
 Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare 
a activității culturale ”Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele 
Poiana Vadului, Ponor, Rîmeț, Roșia Montană, Sălciua, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, Ocoliș, 
Poșaga, Albac, Arieșeni, Gîrda de Sus”; 
 - Raportul de specialitate al Directiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 6508/08.04.2015; 

Având în vedere prevederile : 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Art. 91- alin. (5) lit. ”a” pct. 1 și 4  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 – (1) si art. 115 –(1), litera ”c”, din Legea nr. 215/2001, privind administratia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
 

 Art.1  Se aprobă desfășurarea activității culturale ”Promovarea conceptului de peisaj cultural în 
rândul copiilor din comunele Poiana Vadului, Ponor, Rîmeț, Roșia Montană, Sălciua, Scărișoara, 
Sohodol, Vadu Moților, Ocoliș, Poșaga, Albac, Arieșeni, Gîrda de Sus”; 
 Art.2  Se aprobă Regulamentul de desfășurare a activității culturale ”Promovarea conceptului 
de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele Poiana Vadului, Ponor, Rîmeț, Roșia Montană, 
Sălciua, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, Ocoliș, Poșaga, Albac, Arieșeni, Gîrda de Sus”– parte 
integrantă a acestei hotărâri; 
 Art.3  Direcția Amenajarea Teritoriului  și Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri; 

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

 - Instituției Prefectului – Județul Alba; 
 - Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism; 
 - Direcției Dezvoltare și Bugete; 
 

 
                 PREŞEDINTE,                     AVIZAT, 
               Ion DUMITREL                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                           DANA POTOPEA 
 
 
Alba Iulia, 15.04.2015             
Înregistrat sub nr. 67  



REGULAMENT  
pentru desfășurarea activității culturale  

”Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele Poiana 
Vadului, Ponor, Rîmeț, Roșia Montană, Sălciua, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, 

Ocoliș, Poșaga, Albac, Arieșeni, Gîrda de Sus ” 
 
 
 

 Activitatea culturală ”Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul 
copiilor  se va desfășura în perioada Aprilie – Iunie 2015, în cadrul  comunelor Poiana 

Vadului, Ponor, Rîmeț, Roșia Montană, Sălciua, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, 

Ocoliș, Poșaga, Albac, Arieșeni, Gîrda de Sus ; 

 
Obiective:  
- Protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural local prin implicarea tinerei 

generații; 

- Mărirea gradului de conștientizare al copiilor cu privire la valorile peisajului cultural local, 

astfel încât acesta să poată fi pus în valoare atât de elevi cât și de comunitățile locale; 

Tema: 
 Activitatea se desfășoară sub forma unui concurs  adresat copiilor de grădiniță,  

clasele 0-IV și clasele V-VIII, având ca scop stimularea acestora pentru a evidenția prin 

maniera aleasă de fiecare (compuneri, desene, colaje,  machete), a modului de raportare 

față de valorile locale în care s-au născut și se formează (tradiții, obiceiuri, expresii și 

cuvinte locale, etc.) 

 Lucrările vor face refere la: tradiții  și obiceiuri specifice, legende locale, poezii, 

colinde, expresii locale – regionalisme, port specific, etc. 

 Fiecare lucrare va avea un titlu (sau un motto). 

Participanți: 
Concursul și jurizarea se va desfășura pe următoarele grupe de vârstă: 

 - Copii de grădiniță,  

 - Copii din clasele 0-IV  

 - Copii din  clasele V-VIII 

Lucrările pot fi întocmite individual sau de către un grup de copii (maxim 5 copii la 
lucrările colective). 
Modalități de prezentare ale lucrărilor (secțiuni): 
- desene, colaje, 

• pe format A4 pentru copii de grădiniță  
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• pe format A4 sau A3 (bloc de desen mare), pentru copii din clasele I-IV si V-

VIII 

- compuneri (maxim 1 pagina - 1 pagina și jumătate) - scrise de mână 

- machete 

Mod de jurizare:   
  - Lucrările vor fi prezentate pe secțiuni, care vor fi jurizate separat; 
          - La concurs se poate participa cu una sau cu mai multe lucrări;  
Juriul: va fi format din specialiști în domeniu (profesori de desen, limba română) și din 

reprezentanți locali (primărie și Consiliul Județean Alba) 

Premierea: 
- Se vor acorda  premii pentru fiecare categorie de vârstă, la fiecare secțiune, după cum 

urmează: 

 Grădiniță:        Desene și colaje :   premiul I, II, III 

            Machete: premiul I, II, III 

 Clasele 0-IV :   Compuneri :   premiul I, II, III, mențiune 

                                   Desene și colaje :   premiul I, II, III, mențiune 

                                   Machete: premiul I, II, III, mențiune 

 Clasele V-VIII: Compuneri :   premiul I, II, III 

                                    Desene și colaje :   premiul I, II, III 

                                    Machete: premiul I, II, III 

- Premiile vor consta în rechizite școlare, jocuri educative, ghiozdane, carti 
Criterii de selecție:  
- modul de evidențiere a  specificului local și originalitatea; 

- creativitatea; 

- compoziția; 

 
Desfășurarea  concursului: 
Activitățile care se vor desfășura în cadrul concursului sunt: 

 -  Organizarea unor întâlniri cu directorii școlilor din comunele mai sus menționate , 

în cadrul cărora le sunt prezentate prevederile Regulamentului de concurs, scopul și 

modul de desfășurare a concursului.  

 -  Stabilirea de comun acord cu conducerile școlilor din cele 13 comune, a datelor în 

care se vor desfășura activitățile de jurizare, respectiv premiere a celor mai reprezentative 

lucrări participante. 
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 - Organizarea în cadrul școlilor din cele 13 comune implicate în proiect a jurizărilor 

lucrărilor participante, pentru fiecare categorie de vârstă, respectiv secțiune din concurs, 

conform Regulamentului. 

 - Procurarea materialelor folosite pentru premiile acordate elevilor câștigători, 

constând în  rechizite școlare, jocuri educative, cărți, ghiozdane. 

 - Organizarea în cadrul școlilor a expozițiilor și festivităților de premiere a celor mai 

reprezentative lucrări realizate de copii, pentru toate secțiunile. 

 - Realizarea unui material cuprinzând fotografii întocmite cu ocazia evenimentelor 

mai sus menționate (jurizări, festivități de premiere, expoziții), scanări ale celor mai 

reprezentative desene sau compuneri realizate de copii, fotografii ale machetelor, și 

editarea acestuia sub forma unei broșuri structurate pe fiecare comună în parte. 

 - Distribuirea broșurilor  în cadrul școlilor participante 
   
 

 

 
Echipa de proiect: 
 
Coordonator proiect : - arh. Voichița Coman – Arhitect șef 
 
Răspunde: 
  Comunele    - Ocoliș, Poșaga, Sălciua 
   STOICANESCU CORINA            
   HARMANAS MIHAELA              
 
  Comunele    - Albac, Vadu Motilor, Poiana Vadului, Sohodol 
   
   DOCAN DANIELA 
   MATEI IOANA 
 
  Comunele    - Rîmeț, Ponor, Roșia Montană 
   GLIGOR MIHAELA 
   SECARA VICTOR 
 
  Comunele  - Arieșeni, Scărișoara, Gîrda de Sus   
   MATEI IOANA 
   LEAHU SORIN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Regulamentului  

Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2015”  
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de  28.04.2015; 
 Luând în dezbatere:    

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2015”;  

• Raportul comun de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete  al Direcției gestionarea 
patrimoniului și informatică nr. 6876/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului 
Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2015”; 

 
Ţinând cont de: 

•     prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28/29.01.2015, Anexa 29 ”c”; 
•     Adresa  Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba nr. 6809/2015; 

 
Având în vedere prevederile: 
- art. 91 - (1), lit. d), (5), lit. a) pct.4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.    
În temeiul art. 97 - (1) şi art. 115 - (1), lit c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E: 
Art. 1. Se aprobă organizarea Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2015”, prin 

Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 
Art. 2. Se aprobă Regulamentul Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2015”, conform 

Anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  domnul  Ion  Dumitrel,  prin  Centrul de 

Cultură ”Augustin Bena” Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului – Judeţul Alba; 
- Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 
- Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete. 

 
CONSILIERI JUDEŢENI, 
 

Ioan FULEA 

Marcela Eugenia DĂRĂMUȘ      AVIZAT, 

Gabriel GRIGORESCU CÎRA        SECRETARUL JUDEȚULUI, 

Marcel Ioan STAN                                                                 DANA POTOPEA 

Dorin Gheorghe SANDEA 

 
Înregistrat sub nr. 70 
Alba Iulia, 16.04.2015 
 



Anexa la Proiectul de hotărâre nr. 70/16.04.2015 
Consiliul Judeţean Alba 
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba 
 
 

Regulamentul 
Festivalului – concurs judeţean „Cultură pentru Cultură 2015” 

    
Organizatori: Consiliul Judeţean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

 
Desfăşurarea concursului va avea loc după următorul program: 

 
Perioada:                              Locul:     
           10.05.2015                        Negrileasa, Poiana Narciselor – Zona M-ţii Apuseni 
           17.05.2015                         Blaj, Câmpia Libertăţii – Zona Târnave şi Secaşe 
           07.06.2015                         Loman – Zona Sebeş şi Cugir                      
           05.07.2015                         Fărău – Zona Aiud şi Ocna Mureş 
           18.07.2015         Avram Iancu – Etapa finală 

 
Scopul concursului: Festivalul – concurs are drept scop revitalizarea culturii tradiţionale 

din mediul rural şi dezvoltarea turismului cultural în zonele istorico - etnografice ale judeţului 
Alba. 
 

Regulamentul concursului se publică pe site-ul  www.culturaalba.ro 
 

Înscrierea la festivalul – concurs se face pe baza fişei anexă ce va fi transmisă pe 
adresa Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Str. Morii, Nr. 8, Alba Iulia, telefon / 
fax 0258-826410 sau pe adresa de e-mail: culturaalba@yahoo.com cu cel puțin 10 zile 
înaintea datei desfășurării concursului, faza zonală. 
 

Considerente generale 
 

Regulamentul oferă posibilitatea participării la concurs a tuturor comunelor. 
Complexitatea manifestărilor din cadrul acestui festival - concurs face necesară o 

departajare pe criterii valorice, specifice fiecărei secțiuni. 
 

Desfăşurarea concursului 
 

Pentru buna desfăşurare a concursului judeţul a fost împărţit în 4 zone: 
1) Zona Zlatna – Câmpeni din care fac parte comunele: Albac, Almaşu Mare, Arieşeni, 

Avram Iancu, Bistra, Bucium, Ciuruleasa, Gârda, Horea, Lupşa, Meteş, Mogoş, Ocoliş, 
Poiana Vadului, Poşaga, Roşia Montană, Sălciua, Scărişoara, Sohodol, Vadu Moţilor, 
Vidra – 10.05.2015; 

2) Zona Blaj din care fac parte comunele: Berghin, Bucerdea Grânoasă, Cenade, Cergău, 
Cetatea de Baltă, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Jidvei, Mihalţ, 
Ohaba, Roşia de Secaş, Sâncel, Şona, Valea Lungă – 17.05.2015; 

3) Zona Sebeş – Cugir din care fac parte comunele:  Blandiana, Câlnic, Ceru Băcăinţi, Cut, 
Daia Română, Doştat, Gârbova, Pianu, Săliştea, Săsciori, Şibot, Şpring, Şugag, Vinţu de 
Jos – 07.06.2015;  

4) Zona Aiud – Ocna Mureş din care fac parte comunele: Fărău, Hopârta, Întregalde, 
Livezile, Lopadea, Lunca Mureşului, Mirăslău, Noşlac, Ponor, Rădeşti, Râmeţ, Rimetea, 
Sântimbru, Stremţ, Unirea - 05.07.2015. 
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Etapa finală se va desfăşura cu prilejul  „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, la 

Avram Iancu – 18.07.2015 
La etapa finală participă toţi câştigătorii locului I de la etapele zonale. 
 
Concursul va cuprinde trei secţiuni:  

I. spectacol folcloric 
II. meşteşuguri tradiţionale 

III. gastronomie tradiţională 
Festivalul – concurs va avea loc în aer liber, sub forma unui spectacol cu public. 
 
Juriul va fi format din  personalităţi ale vieţii culturale, specialişti în folclor muzical, 

coregrafie, etnografie, redactori radio-TV, care vor aprecia în mod deosebit valoarea artistică a 
formaţiilor şi a interpreţilor, originalitatea şi autenticitatea creaţiilor prezentate, respectarea cu 
stricteţe a specificului local, şi numărul formaţiilor şi interpreţilor prezenţi în concurs. 

 Fiecare probă din concurs se jurizează şi se premiază separat. La etapa finală participă 
toţi câştigătorii locului I de la etapele zonale. 

Evoluţia în concurs va fi limitată în timp, conform regulamentului, organizatorii 
rezervându-şi dreptul de a întrerupe „momentul”  prin oprirea sunetului.  

 
- ETAPA ZONALĂ - 

I. Spectacol folcloric cuprinde urmatoarele probe: 
Obiceiul popular: 
     Durata:  15 minute.  

În cadrul obiceiului trebuie prezentate momentele principale ale obiceiului, fără ca 
jocurile şi cântecele să fie interpretate integral. 

Pentru o corecta evaluare se va tine cont de autenticitatea obiceiului data de specificitatea 
locului. 
     Premii: 

Locul I – 4500 RON 
Locul II – 3500 RON 
Locul III – 2500 RON 

Dansurile  bărbăteşti: 
     Durata: maxim 5 minute.  

Acompaniamentul pentru acest moment se poate realiza fie prin prestaţia unui grup 
instrumental, fie prin CD. Evaluarea se va face in funcție de originalitatea coregrafiei şi 
specificitatea dansului şi a costumului popular. 

Premii: 
Locul I – 1500 RON 
Locul II – 1000 RON 
Locul III - 500 RON 

Dansurile mixte: 
     Durata: maxim 5 minute.  

Sunt valabile precizările anterioare de la dansuri bărbăteşti.  
Premii: 

Locul I – 1500 RON 
Locul II – 1000 RON 
Locul III – 500 RON 

Solist instrumentist: 
  Durata: 3 minute.  

In evaluarea prestației se va ține cont de tradiția locală a tipului de instrument folosit și de 
creația prezentată specifică locului. 
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Repertoriul ales trebuie să pună în valoare interpretul şi să fie obligatoriu din zonă. Nu 
sunt admişi concurenţii care au absolvit studii de specialitate în domeniu, respectiv profesorii de 
muzică sau angajaţii unor ansambluri profesioniste. 

Premii: 
Locul I – 500 RON 
Locul II – 300 RON 
Locul III – 200 RON 

Solist vocal:   
Durata: maxim 3 minute.  
Se  admite participarea unui concurent, interpretând o singură piesă cu durata mai sus 

menţionată, obligatoriu doină. Nu sunt admişi concurenţii care au absolvit studii de specialitate 
în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau angajaţii unor ansambluri profesioniste. 

Premii: 
Locul I – 500 RON 
Locul II – 300 RON 
Locul III -200 RON 

Grup vocal bărbătesc:  
Durata: 3 minute.  
Va evolua fără acompaniament. 

   Premii: 
Locul I – 1500 RON 
Locul II – 1000 RON 
Locul III – 500 RON 

Grup vocal feminin:  
Durata: 3 minute.  
Va evolua fără acompaniament.  

 Premii: 
Locul I – 1500 RON 
Locul II - 1000 RON 
Locul III - 500 RON 

Grup vocal mixt:  
Durata: 3 minute.  
Va evolua fără acompaniament.  
Premii: 

Locul I – 1500 RON 
Locul II – 1000 RON 
Locul III – 500 RON 

Grup „uniinstrumental” (formaţii de instrumente tradiţionale cum ar fi fluieraşi, tulnice, ţitere): 
Durata:  3 minute 
Premii: 

Locul I – 1500 RON 
Locul II – 1000 RON 
Locul III – 500 RON 

Alte formaţii:  
Durata: maxim 10 minute.  
Pot evolua orice tip de formaţie sau interpret consemnată sau nu în regulamentul pentru 

secţiunea „spectacol folcloric” cu condiţia să fie înscrisi în fişa de înscriere. 
 Premii: 

Locul I – 500 RON 
Locul II – 300 RON 
Locul III – 200 RON 
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II. Meşteşuguri tradiţionale. 
Pot expune  maxim şapte meşteri populari din comuna respectivă, evaluându-se  doar 

produsele însoţite de meşterul creator. În cazul în care un meşter participă cu exponate 
aparţinând mai multor genuri (ţesături, cusături, împletituri), se acordă o singură notă celei mai 
bune exponate. Meşterii care intră în competiţie, obligatoriu vor face demonstraţii practice pe 
toată durata concursului. 

Premii: 
Locul I – 3500 RON 
Locul II – 2500 RON 
Locul III – 1500 RON 

 
III. Gastronomie tradiţională.  

La această secţiune se trebuie prezentat un număr de minim şase preparate, dintre care 
unul se va realiza pe loc, pentru fiecare preparat fiind afişată vizibil reţeta culinară. Fiecare 
comună concurentă va prezenta juriului un dosar cu minim 10 reţete tradiţionale (între ele vor 
fi obligatoriu cele şase prezentate în concurs). 

Premii: 
Locul I – 3500 RON 
Locul II – 2500 RON 
Locul III – 1500 RON 

 
La etapa finală participă toţi câştigătorii locului I de la etapele zonale, de la fiecare 

proba. 
 
- ETAPA FINALĂ -  
Etapa finală va avea loc în comuna Avram Iancu cu prilejul manifestărilor cuprinse în 

cadrul sărbătorii tradiţionale de la Muntele Găina. 
 

I. Spectacol folcloric cuprinde urmatoarele probe: 
 
Obiceiul popular: 
  Durata: 15 minute.  

În cadrul obiceiului trebuie prezentate momentele principale ale obiceiului, fără ca 
jocurile şi cântecele să fie interpretate integral. 

Pentru o corecta evaluare se va tine cont de autenticitatea obiceiului data de specificitatea 
locului. 

Premii: 
Locul I – 4500 RON 
Locul II – 3500 RON 
Locul III – 2500 RON 
Locul IV – 1500 RON 

Dansurile  bărbăteşti: 
Durata: maxim 5 minute.  
Acompaniamentul pentru acest moment se poate realiza fie prin prestaţia unui grup 

instrumental, fie prin CD. Evaluarea se va face in functie de originalitatea coregrafiei şi 
specificitatea dansului şi a costumului popular. 

Premii: 
Locul I – 1500 RON 
Locul II – 1000 RON 
Locul III – 500 RON 
Locul IV – 300 RON 
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Dansurile mixte: 
Durata: maxim 5 minute.  
Sunt valabile precizările anterioare de la dansuri bărbăteşti. 
Premii: 

Locul I – 1500 RON 
Locul II – 1000 RON 
Locul III – 500 RON 
Locul IV – 300 RON 

Solist instrumentist: 
Durata: 3 minute.  
In evaluarea prestatiei se va tine cont de traditia locala a tipului de instrument folosit si de 

creatia prezentata specifica locului. 
Repertoriul ales trebuie să pună în valoare interpretul şi să fie obligatoriu din zonă. Nu 

sunt admişi concurenţii care au absolvit studii de specialitate în domeniu, respectiv profesorii de 
muzică sau angajaţii unor ansambluri profesioniste. 

Premii: 
Locul I – 500 RON 
Locul II – 300 RON 
Locul III – 200 RON 
Locul IV – 100 RON 

Solist vocal:   
Durata: maxim 3 minute.  
Se admite participarea unui concurent, interpretând o singură piesă cu durata mai sus 

menţionată, obligatoriu doină. Nu sunt admişi concurenţii care au absolvit studii de specialitate 
în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau angajaţii unor ansambluri profesioniste. 

Premii: 
Locul I – 500 RON 
Locul II – 300 RON 
Locul III – 200 RON 
Locul IV – 100 RON 

Grup vocal bărbătesc:  
Durata: 3 minute.  
Va evolua fără acompaniament. 
Premii: 

Locul I – 1500 RON 
Locul II – 1000 RON 
Locul III – 500 RON  
Locul IV – 300 RON 

Grup vocal feminin:  
Durata: 3 minute.  
Va evolua fără acompaniament. 
Premii: 

Locul I – 1500 RON 
Locul II – 1000 RON 
Locul III – 500 RON 
Locul IV – 300 RON 

Grup vocal mixt:  
Durata: 3 minute.  
Va evolua fără acompaniament. 
Premii: 

Locul I – 1500 RON 
Locul II – 1000 RON 
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Locul III – 500 RON 
Locul IV – 300 RON 

Grup „uniinstrumental” (formaţii de fluieraşi, tulnice, ţitere): 
Durata: 3 minute 
Premii: 

Locul I – 1500 RON 
Locul II – 1000 RON 
Locul III – 500 RON 
Locul IV – 300 RON 

 
Alte formaţii:  

Durata: maxim 10 minute.  
Permite evoluţia oricărui tip de formaţie sau a unui interpret consemnată sau nu în 

regulamentul pentru secțiunea „spectacol folcloric” cu condiția să fie înscrisă în fişa de înscriere. 
Premii: 

Locul I – 500 RON 
Locul II – 300 RON 
Locul III – 200 RON 
Locul IV – 100 RON 

 
II. Meşteşuguri tradiţionale 

Pot expune  maxim şapte meşteri populari din comuna respectivă, evaluându-se  doar 
produsele însoţite de meşterul creator. În cazul în care un meşter participă cu exponate 
aparţinând mai multor genuri (ţesături, cusături, împletituri), se acordă o singură notă celei mai 
bune exponate. Meşterii care intră în competiţie, obligatoriu vor face demonstraţii practice pe 
toată durata concursului. 

Premii: 
Locul I – 3500 RON 
Locul II – 2500 RON 
Locul III –1500 RON 
Locul IV – 1000 RON 

 
III. Gastronomie tradiţională 

La această secţiune trebuie prezentat un număr de minim şase preparate, dintre care unul 
se va realiza pe loc, pentru fiecare preparat fiind afişată vizibil reţeta culinară. Fiecare comună 
concurentă va prezenta juriului un dosar cu minim 10 reţete tradiţionale (între ele vor fi 
obligatoriu cele şase prezentate în concurs).  

Premii: 
Locul I – 3500 RON 
Locul II – 2500 RON 
Locul III –1500 RON 
Locul IV – 1000 RON 

 
Obligaţiile participanţilor:  

- să respecte Regulamentul Festivalului – Concurs judeţean „Cultură pentru cultură” ; 
- să transmită  organizatorilor toate datele necesare înscrierii la concurs, potrivit fisei de 

înscriere; 
- să comunice orice schimbare care ar produce urmări în buna desfăşurare a concursului, 

cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului; 
- să asigure transportul şi masa formaţiilor participante; 
- să finalizeze expoziţia din cadrul secţiunilor „meşteşuguri populare” şi „gastronomie 

tradiţională” cu cel puţin 30 minute înainte de începerea concursului; 
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- să folosească şi să păstreze curat spaţiul destinat expoziţiilor; 
- să se manifeste decent şi civilizat  pe întreaga durată a concursului; 
- sa prezinte organizatorilor, la începutul concursului, tabele nominale cu datele de 

identificare (nume, prenume, nr si serie CI sau BI, semnătura) ale participanților. 
- să prezinte juriului programul spectacolului artistic şi dosarul cu reţete tradiţionale. 
- orice abatere de la aceste obligaţii, aduce după sine eliminarea din concurs. 

 
Obligaţiile organizatorilor:  

- să facă cunoscut prezentul regulament; 
- să acorde, la cerere,  asistenţă de specialitate şi îndrumare pentru formaţiile înscrise în 

concurs; 
- să stabilească membrii juriului, format din specialişti, pentru fiecare secţiune din 

concurs; 
- să asigure toate condiţiile tehnice pentru buna desfăşurare a concursului: scenă, 

sonorizare,  spaţiile necesare organizării expoziţiilor de artă populară şi  gastronomie; 
- să comunice, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului, orice 

schimbare de natură organizatorică. 
 

 Participanţii trebuie să fie născuţi în comuna pe care o reprezintă sau să aibă domiciliul 
stabil în localitate de cel puţin un an. 
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Anexa la Regulament 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
CENTRUL DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 
 
 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

la  Festivalul – concurs „CULTURĂ PENTRU CULTURĂ 2015” 
 

Data …………  localitatea în care se va desfăşura concursul…………………………….. 
 

Primăria comunei …………………………………………. 
Adresa ………………………………………………………….. tel. ……………………………. 
fax…………………………………….. 
Persoana de contact:  

- Nume şi prenume ……………………………………………………….. 
- Tel. ……………………………. 

 
 

Nr. 
crt. SECŢIUNEA DACĂ 

PARTICIPĂ 

DURATA 
(se va 

completa 
numai 
pentru 

spectacol) 

RESPONSABIL/ 
INSTRUCTOR) - 
nume, prenume, 

telefon 

NUMĂR 
PARTICIPANŢI 

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

 
 
DATA ………………….. 
                                                                                                                                          PRIMAR, 
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ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
pentru  implementarea Proiectului „Creşterea capacităţii şi operativităţii în protejarea 

patrimoniului public şi privat la nivelul Judeţului Alba” 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 aprilie 2015; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive cu privire la aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Alba pentru  implementarea Proiectului „Creşterea capacităţii şi 
operativităţii în protejarea patrimoniului public şi privat la nivelul Judeţului Alba”; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr.4090 din 5.03.2015; 
Văzând: 

- Hotărârea ATOP Alba nr.1/19.02.2015 privind aprobarea Proiectului „Creşterea 
capacităţii şi operativităţii în protejarea patrimoniului public şi privat la nivelul 
Judeţului Alba” 

Având în vedere prevederile:  
- Art.3 din Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; 
- Art.91, alin.(1) lit.e) şi alin (5) lit. a) pct. 7  din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art.97 alin.1) şi art.115 alin.1) din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 
Art.1.  Se aprobă implementarea Proiectului „Creşterea capacităţii şi operativităţii în 

protejarea patrimoniului public şi privat la nivelul Judeţului Alba”- potrivit anexei nr. 1 – 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2.  Se aprobă Acordul de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie Județean Alba 
pentru  implementarea  Proiectului „Creşterea capacităţii şi operativităţii în protejarea 
patrimoniului public şi privat la nivelul Judeţului Alba”- potrivit anexei nr. 2 – parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se aprobă Contractul-cadru de împrumut de folosință (Comodat) şi anexa 
acestuia, – potrivit anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri 

Art. 4. Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ; 
- Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba ; 
- Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba ; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;      
 

CONSILIERI JUDEŢENI:                                                                          Avizat, 
Marincaş Ion        SECRETARUL   JUDEŢULUI, 
Simion Marcel 
Stan Marcel Ioan                                                                                   DANA POTOPEA 
Fulea Dumitru 
Puşcă Nicolae 
Bibolar Horaţiu Mugur 
                                                                                                       
Alba Iulia, 20 aprilie 2015 
Înregistrat sub nr.74 

  



 
Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr.74/20.04.2015  

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 
JUDEŢEAN ALBA 

 

 
 

Nr. 21180/19.02.2015 

 

 
 

 
  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

  AUTORITATEA TERITORIALA 

DE ORDINE PUBLICA ALBA 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1 /19.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

P R O I E C T  
 

PENTRU CREŞTEREA CAPACITATII SI OPERATIVITATII IN 
PROTEJAREA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT LA NIVELUL 

JUDETULUI ALBA 
 
 

 
ARGUMENTE 
 
Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică a reprezentat 

permanent o prioritate pentru instituţia noastră, care prin structurile sale a căutat să identifice 
cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.  

În acest sens, una dintre direcţiile de acţiune identificate pentru asigurarea ordinii şi 
siguranţei publice şi gestionarea eficientă şi calificată a problemelor care apar în acest 
domeniu se referă la creşterea mobilităţii echipajelor de patrulare şi intervenţie în vederea 
reducerii timpilor de răspuns la solicitările cetăţenilor. 

La nivelul unităţii noastre, motivaţia acestei creşteri din punct de vedere a asigurării 
suportului logistic, în urma evaluării efectuate, este determinată de coordonatele tehnico-
statistice, existente în prezent, care caracterizează dotarea cu mijloace de transport a 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba. In fapt şi în drept, necesarul de autovehicule este 
de 482 bucăţi, ceea ce înseamnă că mobilitatea în ansamblu a tuturor structurilor este 
acoperită într-un procent de 36,72 %. Grupele de muncă, operativă, patrulare pentru 
ordinea publică şi circulaţie au o acoperire a mobilităţii redusă, respectiv: 38,60%, 58% şi 
57,58%. Aceste valori reduse ale dotării cu mijloace de transport, generează şi deficitul 
pentru unitate, care în prezent se situează la 305 buc. autovehicule. 

Din totalul de autovehicule aflate în exploatare, în cadrul tuturor structurilor asigurate 
logistic de către unitatea noastră, respectiv un număr de 184 mijloace de transport ( 151 mărci 
autohtone 33 mărci străine), majoritatea prezintă un grad de uzură avansat. Dintre elementele 
favorizante a acestei uzurii este şi numărul de kilometri efectivi, realizaţi de către de către 
fiecare mijloc de transport, corelaţi cu vechimea acestor autovehicule, toate pe fondul 
insuficienţei resurselor bugetare alocate. Concret, unitatea dispune de un număr de 9 
autovehicule cu vechimea în exploatare sub 5 ani, de 120 autovehicule cu vechimea între 5 şi 
10 ani, iar restul de 48 autovehicule cu vechimea peste 10 ani. Din totalul acestora, un număr 
de 11 autovehicule au un rulaj sub 50000 km efectivi, 14 autovehicule între 50000-100000 
km.efectivi, 148 autovehicule între 100000-250000, iar un număr de 4 autovehicule cu peste 
250000 km.efectivi. 

Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, este implicat 
într-un proces de euroconformizare, pentru alinierea la cerinţele impuse desfăşurării 
activităţilor criminalistice de către Reţeaua Europeană a Institutelor de Criminalistică 
„ENFSI”. 

În acest sens, ca prim pas s-a reuşit amenajarea spaţiilor Serviciului Criminalistic de la 
reşedinţă, s-a obţinut acreditarea RENAR pentru activităţile derulate în cadrul laboratoarelor 
criminalistice, fapt ce se constituie ca o primă etapă realizată din obiectivul propus încă din 
anul 2010.  

Întrucât în prezent o problemă acută este cea legată de tehnica de fotografiere a locului 
faptei, solicităm pe această cale sprijin în vederea dotării cu aparate de fotografiat digitale 
a compartimentelor de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei din cadrul 
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inspectoratului- biroul specializat de la reşedinţă, compartimentele de la municipii şi oraşe, 
precum şi secţiile de poliţie rurală. 

Totodată pentru creşterea eficienţei tuturor activităţilor de prevenire şi combatere a 
infracţiunilor la nivelul unităţii şi micşorarea timpului de reacţie la evenimente, un element 
esenţial este şi asigurarea suportului tehnic de gestionare a comunicării şi diseminării 
informaţiilor la structurile competente, în speţă echipamente de calcul, de multiplicare, de 
scanare, toate compatibile cu sistemele de operare existente în prezent în reţelele de 
comunicaţii cu eşaloanele superioare. 

 
SCOP:     
 
Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru 

prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.  
Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii de investigare 

tehnico-ştiinţifică a locului faptei la Serviciul Criminalistic şi structuri criminalistice din 
cadrul poliţiilor municipale, orăşeneşti şi secţiile de poliţie rurală. 

Stoparea fenomenului infracţionalităţii silvice şi a celei din domeniul drepturilor de 
autor. 

 
         OBIECTIVE: 
 
  1. Creşterea mobilităţii echipajelor de patrulare şi intervenţie la solicitările cetăţenilor.  
  2. Reducerea timpilor de răspuns a structurilor operative la solicitările primite din 
partea cetăţenilor. 
  3. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică foto, video 
de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei, precum şi tehnică necesară multiplicării 
imaginilor, astfel încât să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor 
criminalistice. 
  4. În situaţia achiziţiei şi folosirii noii tehnici, cetăţenii judeţului, vor beneficia de un 
serviciu poliţienesc calitativ superior, eliminându-se unele neajunsuri privind obţinerea unor 
imagini foto-video şi realizarea unor paşi către creşterea siguranţei  persoanelor şi 
patrimoniului la nivelul judeţului. 
 5. Reducerea infracţionalităţii silvice, a celei din domeniul drepturilor de autor prin 
crearea posibilităţii verificării în timp real în baze de date ale altor instituţii cu care 
cooperează Poliţia Română. 

 
ACTIVITĂŢI:  
 
1. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică,  a 3 autospeciale, care să fie utilizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba. 
2. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică de aparate de fotografiat cu blitz extern pentru înlocuirea aparatelor foarte uzate 
din dotarea compartimentelor criminalistice de la Serviciul criminalistic şi structurile 
criminalistice din cadrul poliţiilor municipale, orăşeneşti şi secţiile de poliţie rurală, care nu 
mai prezintă siguranţă în ceea ce priveşte funcţionarea în condiţii optime. 

3. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică a 30 de sisteme de calcul, 30 de imprimante multifuncţionale, 4 scannere flatbed, 
8 scannere portabile (book scanner) şi 4 imprimante multifuncţionale profesionale. 
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Toate aceste bunuri materiale vor fi utilizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Alba, în baza unui contract de comodat, pe o perioadă de 10 ani, începând cu data la care 
acestea vor fi predate comodatarului pe bază de proces-verbal. 

 
 BENEFICIARII: 
 
  Structurile operative/criminalistice/ din cadrul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Alba. 

 
ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI 
 
- conducerea inspectoratului;  
- serviciul criminalistic; 
- serviciul logistic; 
- serviciul comunicaţii şi informatică. 

 
GRUP ŢINTĂ 
 

         Cetăţenii judeţului Alba care vor beneficia de un serviciu poliţienesc de calitate şi cu o 
operativitate crescută. 

 
 PARTENERI 
 
 Consiliul Judeţean Alba prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

 
LOC DE IMPLEMENTARE: Judeţul Alba 

 
REZULTATE AŞTEPTATE: 
 

         Reducerea timpilor de răspuns a structurilor operative la solicitări din partea  
cetatenilor. 

Reducerea numărului de fapte antisociale sesizate şi constatate. 
 

INDICATORI DE EVALUARE:  
 

 CANTITATIVI: 
          Număr sesizări primite din partea cetăţenilor/Timpul de reacţie (timpul scurs de la 
primirea apelului până la prezentarea primului poliţist la locul indicat).  
           Numărul de investigări tehnico-ştiinţifice a locului faptei cu grad sporit de „siguranţă 
tehnică” şi cu respectarea procedurilor de cercetare la faţa locului. 

 
 CALITATIVI: 

         Creşterea eficienţei activităţilor de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei în orice 
condiţii. 
         Creşterea gradului de siguranţă şi a credibilităţii activităţilor criminalistice. 
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ANEXĂ:  
Buget estimativ 
 

Nr. 
crt. Activitate Cantitatea 

(buc) 
Buget 

estimat 

1 Achiziţionarea de autospeciale care să 
fie predate în folosinţa la I.P.J. Alba 3 buc 164.835 lei 

2 

Achiziţionare aparat de fotografiat 
digital Nikon D5200 cu obiectiv Nikon 
18-55 mm VRDX, card de memorie de 8 
Gb, care să fie predate în folosinţa la 
I.P.J. Alba 

2 buc 5.400 lei 

3 

Achiziţionare aparat de fotografiat 
digital Canon 450 D cu blitz compatibil, 
care să fie predate în folosinţa la I.P.J. 
Alba 

10 buc. 24.000 lei 

4 
Achiziţionare blitz extern Nikon SB 
700, care să fie predate în folosinţa la 
I.P.J. Alba 

1 buc 1.400 lei 

5 
Achiziţionare sisteme de calcul 
verificare aplicații Internet, care să fie 
predate în folosinţa la I.P.J. Alba 

30 buc 84.000 lei 

6 
Achiziţionare imprimante 
multifuncţionale, care să fie predate în 
folosinţa la I.P.J. Alba 

30 buc 36.000 lei 

7 Achiziţionare scannere (flatbed), care să 
fie predate în folosinţa la I.P.J. Alba 4 buc 1.565 lei 

8 
Achiziţionare scannere portabile (book), 
care să fie predate în folosinţa la I.P.J. 
Alba 

8 buc 4.800 lei 

9 
Achiziționare imprimante 
multifuncţionale profesionale, care să fie 
predate în folosinţa la I.P.J. Alba 

4 buc 28.000 lei 

 
Total estimat 

350.000 lei 
 

 
 

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 

JUDEŢEAN ALBA 

                      Şeful inspectoratului 
              Chestor principal de poliţie                                         
           Ioan Nicolae CĂBULEA                                                             

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

       Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba 

Preşedinte, 

Ion MARINCAS 
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                                                                                   Anexa nr.2 la proiectul de hotărâre  nr. 74/20.05.2015 
 
 
JUDEŢUL    ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE           
JUDEŢEAN ALBA 

 
   Nr. ________ din ________                Nr. ________ din ___________ 

 
 

 
 
 
 
  
 

 
ACORD  DE COOPERARE 

 
Pentru implementarea Proiectului  

„Creşterea capacităţii şi operativităţii în protejarea patrimoniului public şi privat la nivelul 
Judeţului Alba” 

 
 
I. Părţile 
 
JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  
B-dul I. C. Brătianu, nr. 1, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, preşedinte  

şi 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, B-dul. 
I.C. Brătianu, nr.1B, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul chestor principal de poliţie IOAN-
NICOLAE CĂBULEA, şeful inspectoratului, 

    
 au convenit la încheierea prezentului acord. 

     
II – Scopul  acordului 
     Art. 1.  Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru 
prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional la nivelul Judeţului Alba. 
 
 III  - Durata acordului 
      Art. 2. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi va avea o durată de 
10 ani.  
 
IV – Obiectul acordului 
Art. 3. Obiectul acordului îl constituie  implementarea Proiectului ”Creşterea capacităţii şi 
operativităţii în protejarea patrimoniului public şi privat la nivelul Judeţului Alba”.  

   
 

V - Obligaţiile părţilor. 
    Art. 4. În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care le revin conform legii, părţile vor avea 
următoarele obligaţii: 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
Va achiziţiona şi va da în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani Inspectoratului Judeţean Alba, prin 
împrumut de folosinţă (comodat) a următoarelor bunuri: 

- autospeciale 3 buc.  
- aparate de fotografiat digitale 12 buc. 
- blitz extern 1 buc. 
- sistem de calcul 30 buc. 
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- imprimante multifuncţionale 34 buc. 
- scannere flatbed şi scannere portabile 12 buc. 

 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA  
• Va prelua spre folosinţă gratuită autospecialele (3), aparatele de fotografiat digital (12), 

blitzul extern (1), sistemele de calcul (30), imprimantele multifuncţionale (34), scannerele 
flatbed şi scannerele portabile (12); 

• Va asigura personalul necesar pentru utilizarea autospecialelor, a aparatelor de fotografiat, 
a sistemelor de calcul, a imprimantelor multifuncţionale şi a scannerelor; 

• Va asigura buna întreţinere a tuturor bunurilor menţionate mai sus; 
• Va folosi bunurile primite în folosinţă gratuită numai pentru activităţile din cadrul 

proiectului. 
• va prezenta trimestrial Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba rapoarte privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele 
obţinute. 

• realizarea în condiţii optime a activităţilor de dirijare a traficului rutier pe principalele 
artere de circulaţie; 

 
 Art.5.  Părţile au dreptul oricând de a propune şi alte activităţi considerate necesare în atingerea 
scopului comun şi realizarea activităţilor propuse în proiect.  
  
 Art.6. Părţile  vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
 
VI. -  Comunicări 

Art.7. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie 
transmisă în scris. 

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 
         
     Prezentul Acord este întocmit în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 

PREŞEDINTE  
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

     ŞEFUL INSPECTORATULUI 
Chestor principal de poliţie   

  
ION DUMITREL 

 
IOAN-NICOLAE CĂBULEA 

 

 
 
 
  VIZAT                VIZAT 
         CONSILIER JURIDIC                                                CONSILIER JURIDIC 
                                                                                           Subcomisar  
                                             Ioana-Mirela MUNTEAN  
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 Anexă nr. 3 la proiectul de hotărârea  nr.74/20.04.2015 

 
JUDEŢUL    ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE           
JUDEŢEAN ALBA 

 
   Nr. ________ din _________           Nr. ________ din ___________ 

 
 

 
 
 
 
  
 

 
CONTRACT-CADRU DE  ÎMPRUMUT  DE  FOLOSINȚĂ 

(COMODAT) 
 

 
Art.1. Părțile contractului 

 JUDEŢUL  ALABA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
B-dul I. C. Brătianu, nr. 1, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, preşedinte, în calitate de 
comodant, 
şi 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, B-
dul. I.C. Brătianu, nr.1B, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul chestor principal de poliţie IOAN-
NICOLAE CĂBULEA, şeful inspectoratului, în calitate de comodatar, 

 
În temeiul prevederilor articolelor 2144 – 2157 din Legea privind Codul Civil nr. 287/2009, cu 

modificările și completările ulterioare, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de 
folosință (comodat), cu respectarea următoarelor clauze: 
    
  Art. 2 Obiectul  acordului 

Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut de folosință gratuită (pentru o 
perioadă de 10 ani) a următoarele bunuri: 3 autospeciale, 12 aparate de fotografiat digitale, 1 blitz 
extern, 30 sisteme de calcul, 34 imprimante multifuncţionale, 12 scannere flatbed şi scannere portabile, 
(individualizate în procesul verbal de predare – primire), care au valoare contabilă de 350.000 lei, în 
vederea implementării Proiectului „Creşterea capacităţii şi operativităţii în protejarea patrimoniului 
public şi privat la nivelul Judeţului Alba”. 
 Bunurile vor fi predate pe bază de proces verbal de predare primire, care va cuprinde toate 
accesoriile acestora și care constituie anexă și face parte integrantă din prezentul contract. 
   
  Art. 3. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, începând  cu data la care bunurile vor fi 
predate comodatarului pe bază de proces verbal. Pe durata de valabilitate a contractului bunurile predate 
se află sub răspunderea juridică a comodatarului. 

Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen. 
Prezentul contract de prelungește de drept, fără alte formalități, pe aceiași perioadă menționată la 

alin.1, dacă niciuna din părțile semnatare nu notifică cu 30 zile înainte de îndeplinirea termenului 
contractului. 
 
 Art. 4. Drepturile și obligațiile părților. 

4.1. Comodantul are dreptul: 
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a) de a preda cele 3 autospeciale, 12 aparate de fotografiat digitale, 1 blitz extern, 30 sisteme de 
calcul, 34 imprimante multifuncţionale, 12 scannere flatbed şi scannere portabile; 

b) de a i se restitui  cele 3 autospeciale, 12 aparate de fotografiat digitale, 1 blitz extern, 30 
sisteme de calcul, 34 imprimante multifuncţionale, 12 scannere flatbed şi scannere portabile la încetarea 
contractului; 

c) de a fi informat anual despre starea în care se găsesc bunurile. 
 
4.2. Comodatarul are dreptul: 
a) de a folosi bunurile pe perioada contractului în scopul realizării activităţilor propuse în cadrul 

proiectului; 
 
4.3. Comodantul se obligă: 
a) să remită cu titlu gratuit bunurile la data încheierii contractului și să  nu-l împiedice pe 

comodatar să le folosească pe perioada convenită; 
b) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe  unilateral 

contractul; 
 
4.4. Comodatarul se obligă: 
a) să se îngrijească  ca un bun proprietar de conservarea bunurilor  remise  în comodat; 
b) să folosească bunurile conform destinației lor; 
c) să predea bunurile în stare de funcționare la data încetării contractului; 
d) să respecte termenele de revizii tehnice și cele aferente inspecțiilor tehnice periodice la o 

unitate de service autorizată; 
e) să facă asigurarea obligatorie de răspundere civilă și CASCO obligatoriu; 
f) pentru cazul în care comodatarul utilizează bunurile în afara granițelor României, se va îngriji 

de obținerea documentelor necesare în acest sens și va suporta cheltuielile aferente obținerii acestora; 
g) să suporte toate taxele și impozitele datorate pentru bunul ce face obiectul contractului; 
h) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunurilor. 
i) să răspundă pentru prejudiciile aduse terţilor de bunurile prevăzute la Art.2 pe întreaga durată a 

contractului. 
 
Art.5.  Încetarea contractului 
Prezentul contract încetează: 
a) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice; 
b) prin restituirea bunurilor de către comodatar înaintea termenului prevăzut  în contract; 
c) prin reziliere, dacă una dintre părți nu își execută una din obligațiile enumerate în prezentul 

contract; 
d) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract fără 

acordul celeilalte părți sau nu își execută una din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, 
printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la 
rezilierea prezentului contract; 

e) prin trecerea termenului prevăzut în contract. 
 

Art. 6. Riscuri 
6.1. Comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pierderii bunurilor în următoarele cazuri: 
- întrebuințarea acestora contrar destinației lor; 
- folosirea bunurilor după încetarea prezentului contract. 
6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pierderii bunurilor este suportat de comodant. 
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Art.7. Cazul fortuit și forța majoră 
Niciuna din părțile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executare în mod 

necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului contract, dacă 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, 
așa cum este definită de lege. 

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 
(patruzecișiopt) de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor confirma printr-un 
înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră. 
 Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă 
daune-interese.  

Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă 
nu a folosit bunurile contrar destinaţiei şi dacă le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de 
prezentul contract. 

 
 Art. 8   Notificări 
 În accepţiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 
valabil îndeplinită daca va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 
 În cazul în care notificarea se face prin poştă, 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. 
 Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare 
după cea în care a fost expediată. 
 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate în 
scris. 
 
 Art. 9  Litigii 
 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 
 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile contractante se vor 
adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
 

Art.10.  Amendamente 
Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adițional semnat de reprezentanții legali ai acestora. 
 

 Art. 11.  Clauze finale 
 Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil Român, precum și celelalte 
reglementări în vigoare în materie. 

Prezentul contract însoțit de anexă, fiind încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte contractantă, toate având aceeași valoare juridică. 
 Procesul verbal de predare-primire face parte integrantă din prezentul contract. 
 Prezentul contract s-a încheiat azi................ 
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               COMODANT,                                                          COMODATAR, 
             JUDEŢUL ALBA                                            INSPECTORATUL DE POLIŢIE 
         CONSILIUL JUDEȚEAN                                              JUDEŢEAN ALBA  
 
      Preşedinte                                                                   Șeful Inspectoratului 
              Ion Dumitrel                                              Chestor principal de poliţie  Ioan-Nicolae Căbulea 
 
 
 
 
 
               Director executiv,                                                                   Contabil şef 
           Aitai Marian                                                          Comisar Horea Mihai Coteț  
 
 
                 Vizat                                                                           Şeful Serviciului Logistic 
                C.F.P.                                                                           Comisar șef Nicolae Cetină 
 
                                                                                              
                       Vizat                                                                         Vizat 
            Serviciul Juridic                                                              consilier juridic 

      Subcomisar 
      Ioana-Mirela Muntean  
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Anexa 
                                                               la Contractul de împrumut de folosinţă nr. _________ 
 
 

PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 
a bunului care face obiectul contractului de împrumut de folosinţă (comodat) nr.___________ 

 
 
 Art. 1 Prezentul document constituie anexa la contractul de împrumut de folosinţă (comodat) 
nr.___________. 
 

Art. 2 Judeţul Alba predă, iar Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba recepţionează, 3 
autospeciale, 12 buc. aparate de fotografiat digitale, 1 buc. blitz extern, 30 buc. sisteme de calcul, 34 buc 
imprimante multifuncţionale şi 12 buc scannere flatbed şi scannere portabile. 
 care au valoare contabilă ___________lei (TVA inclus), în stare tehnică corespunzătoare de 
funcţionare, fără avarii, cu 2 chei de contact (o cheie  cu telecomandă  şi o cheie fără telecomandă),  cu 
toate dotările aferente: 
  

Autospeciale :    
 Culoare:                                                 
 Tip motor:                                              
 Număr:  
 Serie fabricaţie :  
 Serie caroserie :      
 Serie motor :            
 Carte identitate :     
 An fabricatie:         
            KM BORD              
             Rest rezervor 
 
 Aparate de fotografiat digitale: 
 Blitz extern: 
 Sisteme de calcul: 
 Imprimante multifuncţionale: 
 Scannere flatbed şi portabile: 
          
           Art. 3 Se predau documentele, precum şi dotările aferente:  
      Documentele autospecialelor : 

- dovada de circulaţie provizorie, în original,  valabilă 30 de zile (până la data de _________)  
- asigurare RCA, în original, valabilă 30 de zile (din _______ până în ________) 
- carte identitate auto, în original 
- anexă la certificatul de înmatriculare -  inspecţii tehnice - în original 
- certificat de conformitate, în original 
- carnet garanţie şi service 
- manual utilizare auto 

      -    manual utilizare radio-CD 
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Dotările aferente: 
- chit siguranţă auto ( trusă medicală, triunghi reflectorizant, stingător auto) 
- roată rezervă 
- cric auto 
- cheie roţi 
- lampă stroboscopică albastră (dispozitiv optic de avertizare) 
- difuzor 100 w (dispozitiv acustic de avertizare) 
- radio –CD 
- faruri ceaţă 

 
 

 
                COMODANT,                                                         COMODATAR, 
             JUDEŢUL ALBA                                         INSPECTORATUL DE POLIŢIE   
      CONSILIUL JUDEȚEAN                                                  JUDEŢAN ALBA 
         
 
                  Preşedinte                                                             Şeful inspectoratului 
                Ion Dumitrel                                Chestor principal de poliţie  Ioan-Nicolae Căbulea 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE      
privind modificarea Statului de funcţii al Direcției județene de dezinsecție și ecologizare mediu 

Alba 
                       
 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2015. 
  Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al 
Direcției județene de dezinsecție și ecologizare mediu Alba; 
- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 6973/17.04.2015 cu privire la 
modificarea Statului de funcţii al Direcției județene de dezinsecție și ecologizare mediu Alba 
- Adresa Direcției județene de dezinsecție și ecologizare mediu Alba nr.228/10.04.2015 
privind modificarea Statului de funcţii, inregistrata la Consiliul Judetean Alba sub nr. 
6682/14.04.2015. 

  Având în vedere prevederile: 
- Art. 26 (3) din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.91- (2), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicata,cu modificările si completările ulterioare adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcției județene de dezinsecție și 

ecologizare mediu Alba, urmând sa aibă structura prevăzută in Anexă - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art.2. Anexa nr. 31a la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 28 din 29 ianuarie 2015, se 
abrogă. 

Art.3. Directorul Direcției județene de dezinsecție și ecologizare mediu Alba, 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 
- Direcției județene de dezinsecție și ecologizare mediu Alba  
- Direcţiei juridice si relații publice  
- Biroului resurse umane  

 
 

PREŞEDINTE,             AVIZAT, 
ION DUMITREL                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         DANA POTOPEA 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 77 
Alba Iulia, 20.04.2015 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                           Anexa la Proiectul de Hotarare 
       al Consiliului Judetean Alba nr. 77/20.04.2015 
                                                                                                            

 
 

 
STAT  DE  FUNCŢII 

la Direcţia judeţeană de dezinsecţie şi ecologizare mediu Alba 
 
 
 

 
Nr 
Crt. 

Denumirea funcţiei  STUDII Număr 
posturi 

1  DIRECTOR  gradul I         S 1 
2 CONTABIL ŞEF gradul I S 1 
 Financiar Contabil şi Salarizare  1 
3 Inspector de specialitate gradul I S 1 
  Aprovizionare-desfacere  2 
4 Referent IA M 1 
5   Şofer I M 1 
  Centrul ALBA  2 
6 Consilier gradul IA S 1 
7 Muncitor calificat II M 1 
  Centrul  AIUD  2 
8 Consilier gradul IA S 1 
9 Referent IA M 1 
  Centrul SEBEŞ  2 
10 Referent IA M 1 
 Consilier gradul IA S 1 
  PRESTĂRI  SERVICII  7 
11-12 Muncitor calificat I M 2 
13-14 Muncitor calificat III M 1 
15-16 Paznic- Îngrijitor M 2 
17-18 Şofer I M 2 
 TOTAL POSTURI  18 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

       
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2015  
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 
- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 7049/20.04.2015 cu privire la 

modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 
- Adresa nr. 620/11.03.2015 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrata la 

Consiliul Judetean Alba sub nr. 4473/11.03.2015; 
Având în vedere prevederile: 
- Art. 26 alin (3) din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului 

platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul 
Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Sanatatii nr.1.224/2010 privind aprobarea normativelor de 
personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si 
completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind 
aprobarea normativelor de personal. 

- art.91 alin.(2), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 republicata,cu modificările si completările ulterioare adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 
urmând sa aibă structura prevăzuta in Anexa  - parte integranta a prezentei hotărâri. 
 Art.2. Anexa nr. 26 „a” la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 28 din 29.01.2015 se 
abroga. 

Art. 3. Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 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 
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 
Direcţiei juridice si relatii publice  
Biroului resurse umane  

 
PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel                                                                                          
                  AVIZAT, 
                                                                                   SECRETARUL JUDEȚULUI, 
                                                                                                  Dana Potopea                                                                                                       

 
 
Înregistrat sub nr. 78 
Alba Iulia, 20.04.2015 



CONSILIUL JUDETEAN  ALBA 
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Anexa la Proiectul de Hotarare 

STAT DE FUNCTII

Nr. Denumirea functiei Nivel Specialitatea Numar 
crt. studii posturi
0 1 2 4

                                                                                  COMITET DIRECTOR
1 Manager I S Subinginer 1
2 Director medical I S Medic pneumolog 1
3 Director financiar contabil I S Economist 1

3
                                                    SECTIA PNEUMOLOGIE I

4 Sef sectie I S Pneumologie 1
5--6 Medic primar S Pneumologie 2
7--13 Asistent medical principal PL Medicina generala 7
14--15 Asistent medical PL Medicina generala 2
16--19 Infirmiera, agent DDD G Infirmier 4
20--24 Ingrijitor curatenie, brancardier G Ingrijitor curatenie 5

                        COMPARTIMENT TBC
25 Medic rezident S Pneumologie 1
26 Asistent medical principal - sef PL Medicina generala 1

27--28 Asistent medical principal PL Medicina generala 2
29--30 Asistent medical PL Medicina generala 2

31 Asistent medical debutant PL Medicina generala 1
32--34 Infirmiera, agent DDD G Infirmier 3

35 Ingrijitor curatenie, brancardier G Ingrijiror curatenie 1
32

                                                    SECTIA PNEUMOLOGIE II
36 Sef sectie I S Pneumologie 1
37 Medic primar S Pneumologie 1

38-39 Medic specialist S Pneumologie 2
40 Asistent medical principal - sef PL Medicina generala 1

41--48 Asistent medical principal PL Medicina generala 8
49 Asistent medical principal S Medicina generala 1

50--53 Asistent medical PL Medicina generala 4
54 Asistent medical debutant PL Medicina generala 1

55--61 Infirmiera, agent DDD G Infirmier 7
62--67 Ingrijitor curatenie, brancardier G Ingrijitor curatenie 6

32
                                             LABORATOR ANALIZE MEDICALE

68 Sef laborator I S Laborator 1
69 Medic primar S Laborator 1
70 Biolog/biochimist S Biolog/biochimist 1

71--72 Asistent medical principal PL Laborator 2
73 Ingrijitor curatenie G Ingrijitor curatenie 1

6

al Consiliului Judetean Alba nr. 78/20.04.2015               



                                                                                        LABORATOR RADIOLOGIE
74 Medic specialist S Radiologie 1
75 Asistent medical principal PL Radiologie 1

2
             LABORATOR EXPLORARI FUNCIONALE + Comp.ENDOSCOPIE BRONSICA

76--77 Medic specialist S Pneumologie 2
78 Asistent medical principal PL Medicina generala 1

3
                                                              FARMACIA
79 Farmacist sef I S Farmacie 1
80 Asistent medical principal PL Farmacie 1
81 Asistent medical PL Farmacie 1
82 Ingrijitor curatenie G Ingrijitor curatenie 1

4
                                                          DISPENSAR TBC

83 Medic primar S Pneumologie 1
84 Asistent medical principal PL Medicina generala 1
85 Asistent medical PL Medicina generala 1
86 Ingrijitor curatenie G Ingrijitor curatenie 1

4
                                                       STATISTICA MEDICALA

87 Registrator medical debutant M 1
1

                                                       S.P.C.I.N (Ord.916/2006)
88 Medic specialist S Epidemiologie 1
89 Asistent medical PL Epidemiologie 1
90 Infirmiera, agent DDD G Agent DDD 1

3
MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

91 Medic specialist S 1
92 Consilier Juridic gr.II S 1
93 Economist gr.II S 1

3
                                            FINANCIAR CONTABILITATE

94-95 Economist gr.IA S Economist 2
96 Economist gr.I S Economist 1

                                              ACHIZITII PUBLICE , CONTRACTARE
97 Referent specialitate gr.III S Economist 1

4
                                                               BIROU Resurse Umane Organizare Normare Salarizare

98 Sef birou gr.I S Economist 1
99 Economist gr.IA S Economist 1

100 Referent specialitate gr.III S Economist 1
                                                              JURIDIC

101 Consilier juridic gr.II S Jurist 1

102 Referent tr.I M Referent 1
103 Functionar, arhivar M Arhivar 1

6
                                                  SERVICIUL ADMINISTRATIV

104 Sef serviciu gr.I S Inginer 1
                                                           APROVIZIONARE 

SERVICII INTERNE (secretariat-registratura,arhiva)



105 Referent/merceolog  tr.I M Referent/merceolog  1
106 Magaziner M 1

                                              Comp  SSM, SU, PROTECTIE CIVILA
107 Inginer gr.IA S Inginer 1
                                                                 TEHNIC

108 Inginer gr.IA S Inginer 1
                                                                                       Comp. de INFORMATICA

109 Analist, programat, gr.II S Informatica 1
                                                                     CAPELA
110 Preot gr.II S Preot 1

8
                                                       DESERVIRE GENERALA

111 Portar, paznic G Agent paza si ordine 1
TOTAL 1

                              MUNCITORI INTRETINERE CLADIRI si INSTALATII
112 Muncitor calificat tr.II Zugrav-vopsitor 1
113 Muncitor calificat tr.IV Electrician 1

TOTAL 2
                                                 MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE

                                                             Centrala termica
114-115 Muncitor calificat tr.II Fochist 2

116 Muncitor calificat tr.III Fochist 1
                                                            Centrala telefonica
117-118 Muncitor calificat tr.IV Telefonist 2

                                     Confectionare, reparare si intretinere inventar moale
119 Muncitor calificat tr.IV croitor 1

                                        Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri
120 Muncitor necalificat tr.I Manipulant bunuri 1
                                                              Spatii verzi

121 Muncitor calificat tr.III Horticultor 1
122 Muncitor necalificat tr.I 1

                                                               Frizeria
123 Muncitor calificat tr.IV Frizer 1

                                                            Conducere auto
124 Sofer tr.I Sofer 1

TOTAL 11
                                                 MUNCITORI PREPARARE HRANA

125 Muncitor calificat tr.III Bucatar 1
126-127 Muncitor calificat tr.IV Bucatar 2
TOTAL 3
                                                               SPALATORIE
128 Spalatoreasa cu gestiune M;G Spalatoreasa 1
129 Spalatoreasa M;G Spalatoreasa 1

TOTAL 2
                                                               GARDEROBA

130 Garderobier M;G Garderobier 1
TOTAL 1

TOTAL POSTURI 130



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
PREŞEDINTE 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE      

privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba  

                      
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2015. 
  Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Lucian 
Blaga” Alba; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 7071/20,04,2015 cu privire la 
modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

- Adresa Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba nr.254/17.04.2015. 
 Având în vedere prevederile: 

- Art. 26 alin (3) din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art. 91 alin. (2) litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicata,cu modificările si completările ulterioare adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, acestea urmând sa aibă 
structura si continutul prevazut in Anexele nr. 1, nr. 2 si nr. 3 - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art.2. Anexele nr. 13a si 13b la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 28 din 29 ianuarie 
2015 si anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 173 din 30 octombrie 2014, se abroga. 

Art.3. Managerul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 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 
- Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
- Direcţiei juridice si relații publice  
- Biroului resurse umane  
 
 

PREŞEDINTE,              
ION DUMITREL                                                     

  AVIZAT, 
SECRETARUL JUDEŢULUI,         
          DANA POTOPEA 

 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr.79  
Alba Iulia, 20.04.2015 

  



ROMÂNIA                                                                                                                              Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Alba nr.79 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                                                                  din 20,04,2015 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
 

ORGANIGRAMA 
BIBLIOTECII JUDEŢENE „LUCIAN BLAGA” ALBA 

 
          

 Total  
posturi 
 

                     Din care: 
 
Conducere              Execuţie 
 
                    Specialitate   Administrativ,     Deservire 
                                         resurse umane 

28        1                  20                   3                         4 
 
                                                      DIRECTOR - MANAGER 
                                                                                     
 
 
                                                                                                                                                    
       
 
     
      
   Secţia            Secţia            Secţia        Sala de            Secţia               Secţia            Filiala            Filiala                Filiala                 Secţia               Secţia de  
Prelucrare        Copii            Adulţi        lectură           Metodică           Periodice       Ampoi            Cetate                Centru            Informatică        Bibliografie  
    carte                                                                        şi Biblionet                                                                                  de zi 
                                                                                                                      
 
        
      3                 2                 4                3                   1                     1                  1                  1                      1                     2                      1 
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                         

Contabil şef    1 

Adminis- 
trativ 

 
 
 
 

2 
 

Deservire 
 
 
       
      
 
      4 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC 

Resurse 
umane 

 
 
        

 
1 

 

CONSILIUL DE  
ADMINISTRATIE 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA                                                              Anexa nr.2 la Proiectul de Hotărâre  
JUDEŢUL ALBA                                               Consiliului Județean Alba nr.79 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                din 20,04,2015 
 

 
 

STAT DE FUNCŢII 
al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea funcţiei Grad/ 
treaptă 

Nivelul 
studiilor 

Număr 
posturi 

1 Contabil şef I S 1 
2 SECŢIA PRELUCRARE CARTE 

Bibliotecar 
Bibliotecar 

 
I A 
I A 

 
S 
M 

 
1 
2 

3 SECŢIA COPII 
Bibliotecar  
Bibliotecar  

 
I 

I A 

 
SSD 
M 

 
1 
1 

4 SECŢIA ADULŢI 
Bibliotecar 
Bibliotecar 

 
I A 
I 

 
S 

SSD 

 
3 
1 

5 SALA DE LECTURĂ 
Bibliotecar 
Bibliotecar 

 
I A 
II 

 
S 
S 

 
2 
1 

6 SECŢIA METODICĂ şi BIBLIONET 
Bibliotecar 

 
I  

 
S 

 
1 

7 SECŢIA PERIODICE 
Bibliotecar 

 
I A 

 
S 

 
1 

8 FILIALA AMPOI 
Bibliotecar 

 
I A 

 
S 

 
1 

9 FILIALA CETATE 
Bibliotecar 

 
I 

 
S 

 
1 

10 FILIALA CENTRU DE ZI 
Bibliotecar 

 
I 

 
PL 

 
1 

11 SECŢIA INFORMATICĂ 
Inginer de sistem 
Operator 

 
I A 
I 

 
S 
M 

 
1 
1 

12 SECŢIA DE BIBLIOGRAFIE 
Bibliograf 

 
II 

 
S 

 
1 

13 RESURSE UMANE  
Economist 

 
I A 

 
S 

 
1 

14 ADMINISTRATIV 
Secretar-dactilograf 
Magaziner  

 
I A 

 

 
M 
M 

 
1 
1 

15 DESERVIRE 
Muncitor calificat (Legător carte) 
Şofer  
Îngrijitor 

 
I 
I 
 

 
M 
M 
M 

 
1 
1 
2 

 TOTAL POSTURI:   28 
 
       



ROMÂNIA       Anexă nr. 3 la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba 
JUDEŢUL ALBA                                                          nr. 79  din 20,04,2015     
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a  

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 
 
 
 CAPITOLUL I 
 Dispoziţii generale 
  
 Art.1 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba este o instituţie culturală organizată pe 
principiul teritorial şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Alba. În această calitate ea 
colecţionează, organizează, conservă şi pune la dispoziţia beneficiarilor cărţi, periodice şi alte 
documente grafice şi audio-vizuale, în conformitate cu Legea bibliotecilor nr.334/2002, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a bibliotecilor publice. 
 Art.2 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează ca instituţie bugetară şi are 
personalitate juridică. 
 Art.3-(1) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează pe baza principiilor 
autonomiei, neangajării politice şi a identităţii culturale în circuitul de valori. Consiliul Judeţean 
Alba asigură condiţiile materiale necesare funcţionării corespunzătoare a instituţiei. 
 (2) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură egalitatea accesului la informaţii şi 
la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării 
personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă 
politică, religioasă ori etnică. 
 Art.4 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba are firmă şi ştampilă proprie. Ea are 
sediul în Municipiul Alba Iulia, îndeplinind şi rolul de bibliotecă municipală. 

Art.5  Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia poate finanţa programe culturale, lucrări 
de investiţii şi cheltuieli materiale pentru biblioteca judeţeană. 
  
 
 CAPITOLUL II 
 Atribuţii şi activităţi specifice 

 
Art.6 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba face parte integrantă din sistemul 

informaţional naţional şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia 

utilizatorilor colecţii enciclopedice de documente; 
b) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sălile de 

lectură, de informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin secţii, filiale 
ori puncte de informare şi împrumut; 

c) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte 
instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi 
îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare; 
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 d) desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi/servicii de informare bibliografică şi de 
documentare, în sistem tradiţional sau informatizat; 
 e) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii 
ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar intern şi internaţional ori servicii de accesare şi 
comunicare la distanţă; 
 f) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, 
modernizare şi automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente 
şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă; 
 g) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniul 
biblioteconomiei, ştiinţelor informării şi al sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de 
profil, redactează şi editează produse culturale necesare membrilor comunităţii; 
 h) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii; 
 i) colecţionează, organizează, valorifică şi conservă colecţii reprezentative de cărţi, 
periodice şi alte documente grafice şi audio-vizuale adaptate numărului de locuitori ai judeţului 
şi structurii socio-profesionale a populaţiei din municipiul Alba Iulia şi din judeţ; 

j) îndeplineşte funcţia de depozit legal al statului pentru judeţul Alba, primind în acest 
scop, gratuit, de la agenţii economici producători din judeţ, câte un exemplar din cărţile, 
periodicele şi celelalte documente grafice şi audio-vizuale pe care le realizează potrivit 
prevederilor legale în domeniu. 
 Art.7 Pentru realizarea acestor atribuţii şi competenţe, Biblioteca Judeţeană „Lucian 
Blaga” Alba practică următoarele activităţi: 

a) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, abonamente, schimb, 
donaţii, alte surse; 

b) evidenţa primară, individuală şi gestionară a colecţiilor şi circulaţia acestora în relaţia 
bibliotecă-cititor-bibliotecă, în conformitate cu normele legale; 

c) prelucrarea biblioteconomică, descrierea bibliografică şi clasificarea colecţiilor 
conform Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; organizează catalogul alfabetic de serviciu şi topografic în care sunt 
cuprinse integral colecţiile bibliotecii, catalogul alfabetic şi sistematic pentru public; 

d) asigurarea orientării beneficiarilor în utilizarea cataloagelor, împrumut la domiciliul 
solicitanţilor a lucrărilor din fondul vizual, pe termen de cel mult 30 zile; studiu în 
sălile de lectură, audiţii şi vizionări colective sau individuale; 

e) împrumut interbibliotecar la cerere; 
f) activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, dezbateri, întâlniri cu 

autori, simpozioane şi alte asemenea reuniuni culturale; 
g) evidenţa cititorilor, a frecvenţei acestora şi a publicaţiilor eliberate spre lectură, 

statistica de bibliotecă, recuperarea publicaţiilor împrumutate sau despăgubirea în 
cazul unor prejudicii, potrivit prevederilor legale; 

h) efectuarea unor lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţilor prin Atelierul de 
legătorie al instituţiei şi/sau alte unităţi specializate; 

i) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic. 
Art.8 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură asistenţă de specialitate pentru 

bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Alba, constând în coordonarea 
activităţilor curente, programare, completarea colecţiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie, 
de evidenţă şi strategie culturală locală prin: 

- îndrumarea directă pe teren; 
- organizarea unor consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri; 
- elaborarea unor materiale de metodologie bibliotecară; 
- efectuarea de studii, cercetări, analize, schimb interbibliotecar, aprovizionarea 

cu carte; 
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- perfecţionarea profesională (cursuri, seminarii, bibliografii). 
Art.9 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba poate organiza filiale în comunităţile 

româneşti de peste hotare, cu aprobarea şi sub supravegherea Consiliului Judeţean Alba.  
 
 
CAPITOLUL III 
Structura şi atribuţiile bibliotecii 

 
 Art. 10 – (1) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba este structurată în secţii, filiale şi 
compartimente, astfel: 
  a) Secţia Prelucrare carte; 
  b) Secţia Copii; 
  c) Secţia Adulţi; 
  d) Sala de lectură; 
  e) Secţia Metodică şi Biblionet; 
  f) Secţia Periodice; 
  g) Filiala Ampoi; 
  h) Filiala Cetate; 
  i) Filiala Centru de zi; 
  j) Secţia Informatică; 
  k) Secţia de Bibliografie; 
  l) Contabilitate; 
  m) Resurse umane; 
  n) Administrativ; 

 o) Deservire. 
 
(2) Secţia Prelucrare carte are următoarele atribuţii: 

− primeşte de la furnizori documentele de bibliotecă nou intrate, le confruntă cu actele 
însoţitoare, verifică starea acestora, sesizează neconcordanţele directorului sau contabilului - 
şef; 

− predă pe bază de proces verbal de predare – primire documentele de bibliotecă secţiilor şi 
filialelor şi înscrie în registrul inventar sigla acestora, conform repartiţiei; 

− gestionează documentele de bibliotecă până la predarea lor pe secţii şi filiale; 
− ştampilează documentele noi intrate în bibliotecă, înscrie cota şi numărul de inventar pe 

acestea; 
− achiziţionează cantitativ şi valoric documentele bibliotecii repartizate secţiilor şi filialelor, le 

confruntă cu RMF pe locuri de muncă; 
− intercalează fişele în catalogul alfabetic de serviciu; 
− introduce la zi documentele (cărţile şi publicaţiile) în baza de date a bibliotecii; 
− înscrie în RMF situaţia loturilor de carte nou intrată; 
− înscrie numărul de inventar şi cota în registrul inventar; 
− efectuează barcodarea cărţilor noi; 
− actualizează baza de date a fondului de carte (altele decât cărţi intrate în anul curent); 
− editează cu ajutorul generatorului Rapoarte din cadrul programului integrat de bibliotecă 

TINLIB fişele de carte pentru cărţile noi; 
− operează eliminările de documente în instrumentele de evidenţă; 
− organizează, întreţine şi actualizează cataloagele bibliotecii;  
− repartizează publicaţiile pe biblioteci comunale şi orăşeneşti din judeţ; 
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− face loturi de carte destinate bibliotecilor publice din judeţ, precum şi documentele 
însoţitoare ale acestor loturi; 

− gestionează publicaţiile destinate bibliotecilor publice din judeţ până la evidenţierea lor pe 
documentele însoţitoare şi trimiterea lor la biblioteci; 

− primeşte de la bibliotecile publice confirmările de primire ale publicaţiilor trimise acestor 
biblioteci, confruntă aceste confirmări cu situaţia publicaţiilor trimise, sesizând eventualele 
neconcordanţe directorului sau contabilului şef; 

− ţine evidenţa confirmărilor de primire, venite de la bibliotecile comunale şi orăşeneşti din 
judeţ; 

− ţine evidenţa publicaţiilor trimise fiecărei biblioteci publice din judeţ; 
− urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 
 
(3) Secţia Copii are următoarele atribuţii: 

− preia de la prelucrare -  carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces verbal de 
predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţine la zi catalogul 
topografic; 

− verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei; 
− participă la popularizarea colecţiilor secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 
− efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor pentru 

împrumut; 
− întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii secţiei; 
− urmăreşte zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmeşte formele de 

recuperare; 
− verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 
− actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi 

frecvenţa lor; 
− facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 

împrumut interbibliotecar; 
− organizează expoziţii şi manifestări culturale ocazionale de carte; 
− găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică 

reprezentantului cu animaţia culturală; 
− ţine legătura cu toate şcolile pentru organizarea de manifestări culturale comune; 
− întreţine, completează şi organizează ludoteca secţiei pentru copii mici şi foarte mici; 
− organizează activităţi instructiv-educative şi distractiv-recreative de grup şi individuale 

pentru copii; 
− oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 
− selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 
− revizuieşte şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; 
− scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune casarea 

acestora dacă este cazul; 
− predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi reface 

fişele de carte şi buzunărelele; 
− contribuie cu sugestii la achiziţia de carte; 
− răspunde de organizarea documentelor de bibliotecă destinate filialei Alba Iulia din Chişinău; 
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− urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 
activităţilor specifice. 

   
  (4) Secţia Adulţi are următoarele atribuţii: 
− preia de la prelucrare – carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces verbal de 

predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţine la zi catalogul 
topografic; 

− verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei; 
− participă la popularizarea colecţiilor secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 
− efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor pentru 

împrumut; 
− întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii secţiei; 
− urmăreşte zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmeşte formele de 

recuperare; 
− verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 
− actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi 

frecvenţa lor; 
− efectuează barcodarea cărţilor aflate în secţia respectivă; 
− oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 
− organizează expoziţii ocazionale de carte; 
− găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică 

responsabilului cu animaţia culturală;  
− facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 

împrumut interbibliotecar; 
− selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 
− revizuieşte şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; 
− scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune casarea 

acestora dacă este cazul; 
− predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi reface 

fişele de carte şi buzunărelele; 
− contribuie cu sugestii la achiziţia de carte; 
− îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, 

întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat 
de Consiliul Judeţean Alba; 

− organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita 
posibilităţilor materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul 
de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

− întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi 
răspunde de difuzarea lor în teritoriu; 

− participă la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, ziare, monografii, bibliografii, calendare 
etc.); 

− răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-media; 
− răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 

publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); 
− colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor 

culturale; 
− urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 
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  (5) Sala de lectură are următoarele atribuţii: 
− preia de la prelucrare - carte, pe bază de proces verbal de predare – primire, documentele 

repartizate sălii de lectură, ţine evidenţa acestora, organizează şi ţine la zi catalogul 
topografic; 

− pune la dispoziţia cititorilor, pe baza buletinelor de cerere, publicaţiile solicitate la sala de 
lectură; 

− efectuează înscrierea cititorilor sălii de lectură şi înregistrează publicaţiile eliberate de sala de 
lectură; 

− întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii sălii de lectură; 
− verifică starea fizică a cărţilor împrumutate atât la deservirea în sală, cât şi la primirea lor; 
− îndrumă şi informează cititorii în legătură cu utilizarea serviciilor de bibliotecă; 
− întocmeşte materiale documentare şi de popularizare a serviciilor de bibliotecă; 
− oferă consultanţă de specialitate în întocmirea referatelor şi a altor lucrări, precum şi în 

utilizarea surselor de informare ale bibliotecii; 
− organizează colecţiile aflate în sala de lectură şi în depozitul acesteia; 
− realizează evidenţa centralizată a datelor statistice privind activitatea de bibliotecă; 
− actualizează baza de date a sălii de lectură cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, 

cititorii şi frecvenţa lor; 
− organizează expoziţii ocazionale de carte; 
− găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea prezentări de carte, expoziţii, 

concursuri etc.), pe care le comunică responsabilului cu animaţia culturală;  
− facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 

împrumut interbibliotecar; 
− selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 
− scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune casarea 

acestora dacă este cazul; 
− predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi reface 

fişele de carte şi buzunărelele ; 
− contribuie cu sugestii la achiziţia de carte; 
− îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, 

întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat 
de Consiliul Judeţean Alba; 

− organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita 
posibilităţilor materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul 
de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

− întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi 
răspunde de difuzarea lor în teritoriu; 

− participă la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, ziare, monografii, bibliografii, calendare 
etc.); 

− răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-media; 
− răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 

publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); 
− colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor 

culturale; 
− organizează şi asigură aceesul neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes public, 

conform Legii 544/2001; 
− urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 
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 (6) Secţia Metodică şi Biblionet are următoarele atribuţii: 
− îndrumă şi controlează activitatea bibliotecilor publice din judeţ; 
− acordă la cerere asistenţă de specialitate pentru biblioteci cu alt profil din municipiu şi judeţ; 
− susţine interesele bibliotecilor publice în faţa autorităţilor locale pe raza cărora funcţionează 

instituţiile; 
− întocmeşte şi difuzează materiale necesare activităţii bibliotecilor; 
− organizează, îndrumă şi participă la diverse manifestări culturale ale bibliotecilor publice din 

judeţ; 
− ţine evidenţa participării bibliotecarilor la cursurile centrale de pregătire şi întocmeşte 

situaţiile solicitate de Centrul de pregătire profesională; 
− întocmeşte planul anual de formare profesională al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 
− organizează trimestrial colocvii profesionale zonale; 
− ţine evidenţa informatizată a bibliotecilor din reţeaua publică din judeţ, a fondului lor de 

carte, a cititorilor şi a manifestărilor cu cartea pe care acestea le organizează; 
− întocmeşte şi difuzează materiale primite de la ANBPR; 
− întocmeşte rapoarte de evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din judeţ; 
− contribuie cu sugestii la achiziţia de carte; 
− verifică anual şi ori de câte ori este solicitată toate bibliotecile publice din judeţ;  
− pregăteşte echipamentul furnizat de IREX pentru facilitarea implementării activităţilor de 

formare; 
− monitorizarea folosirea echipamentului conform destinaţiei sale şi numai în scopul menţionat 

în contractul încheiat cu IREX;  
− păstrează şi dezvoltă legătura între bibliotecile din județul Alba, autorităţile locale; 
− organizează evenimente culturaleîn carese promoveazăşi programul Biblionet implementat în 

judeţul Alba; 
− consiliază bibliotecarii din judeţ în vederea derulării unor proiecte, evenimente şi activităţi 

culturale; 
− oferă servicii de consultanţă împreună cu informaticianul Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba pe baza solicitărilor utilizatorului; 
− urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 
 
 (7) Secţia Periodice are următoarele atribuţii: 
− întocmeşte evidenţa zilnică de activitate a secţiei; 
− înregistrează în registru de inventar publicaţiile periodice; 
− verifică starea fizică a periodicelor şi semnalează măsurile care sunt necesare pentru 

păstrarea şi completarea acestora; 
− îndrumă cititorii interesaţi de celelalte secţii şi informează utilizatorii despre posibilităţile de 

documentare oferite de bibliotecă; 
− constituie şi organizează colecţiile de periodice; 
− descoperă ce îi interesează pe cititori, selectează revistele şi alte publicaţii care apar pentru 

bibliotecă în vederea achiziţionării lor;  
− urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 
 

 (8) Filiala Ampoi, Filiala Cetate, Filiala Centru de zi sunt  organizate la nivel de secţii 
– filiale şi au următoarele atribuţii: 
− preiau de la prelucrare – carte documentele repartizate filialei, pe bază de proces verbal de 

predare-primire, ţin evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţin la zi catalogul topografic; 
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− verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile filialei; 
− participă la popularizarea colecţiilor filialei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 
− efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor pentru 

împrumut; 
− întocmesc evidenţa zilnică a activităţii filialei; 
− urmăresc zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmesc formele de 

recuperare; 
− verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 
− actualizează baza de date a locului de muncă cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, 

cititorii şi frecvenţa lor; 
− organizează expoziţii ocazionale de carte; 
− oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 
− găzduiesc dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică responsabilului 

cu „animaţia culturală”; 
− facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 

împrumut interbibliotecar; 
− selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preiau pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 
− revizuiesc şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; 
− scad din circulaţie volumele uzate fizic, întocmesc documente specifice şi propun casarea 

acestora dacă este cazul; 
− predau şi primesc la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi refac 

fişele de carte şi buzunărelele; 
− contribuie cu sugestii la achiziţia de carte; 
− urmăresc şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 
 

 (9) Secţia Informatică are următoarele atribuţii: 
− elaborarea documentelor electronice de uz intern curent; 
− scanări de documente şi prelucrări grafice complexe; 
− actualizarea permanentă a paginii web şi completarea acesteia cu noi câmpuri de interes (date 

statistice, referinţe e-mail, etc.); 
− editarea cu ajutorul generatorului Rapoarte din cadrul programului integrat de bibliotecă 

TINLIB a fişelor de carte pentru cărţile noi; 
− acordarea de asistenţă de specialitate tuturor secţiilor şi compartimentelor în cadrul 

activităţilor specifice; 
− proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii necesare diferitelor departamente; 
− întreţinerea şi dezvoltarea bazei de date specifice modulelor software-ului proprietar 

TINLIB; 
− întreţinerea/ depanarea echipamentelor hardware, a reţelei bibliotecii; 
− implementarea şi întreţinerea software-ului specific şi de uz general; 
− informarea utilizatorilor (conducere, angajaţi) despre noile facilităţi, configuraţii, tehnologii, 

produse apărute şi a căror utilizare ar putea îmbunătăţii calitatea serviciilor bibliotecii; 
− stabileşte soluţii pentru redundanţa, salvarea, restaurarea datelor; 
− stabileşte soluţii, proceduri, tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a 

calculatoarelor şi a  echipamentelor periferice; 
− introducerea fişelor de catalog existente la Sala de lectură şi depozitul acesteia, în vederea 

formării bazei de date; 
− actualizarea bazei de date la Sala de lectură şi depozitul acesteia; 
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− tehnoredactarea unor rapoarte specifice bibliotecii; 
− introduce date, folosind echipamente şi proceduri adecvate, conform documentelor primare şi 

indicaţiilor de lucru primite de la beneficiari; 
− asigură imprimarea, în condiţii de calitate, a situaţiilor de ieşire pentru aplicaţiile executate; 
− alimentează sistemul cu materiale consumabile; 
− urmăreşte buna funcţionare a tuturor echipamentelor din configuraţia sistemului pe care îl 

supraveghează şi sesizează eventualele anomalii în funcţionarea sistemului; 
− participă la întreţinerea curentă a echipamentelor; 
− barcodarea cărţilor aflate în Sala de lectură şi depozitul acesteia; 
− urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 
 

 (10) Secţia de Bibliografie are următoarele atribuţii: 
− întocmeşte bibliografii tematice şi de recomandare la cerere; 
− oferă informaţii specifice la solicitarea cititorilor; 
− valorifică şi comunică fondul de documente; 
− participă activ la elaborarea programului ştiinţific al bibliotecii; 
− realizează „Bibliografia locală” prin prelucrarea articolelor din presa locală, centrală şi din 

lucrări monografice referitoare la trecutul şi prezentul judeţului Alba, pe domenii, şi 
întroducerea lor în baza de date; 

− actualizează permanent fişele tematice ale secţiei; 
− participă la organizarea acţiunilor culturale iniţiate de bibliotecă; 
− elaborează calendarul aniversărilor culturale pentru personalităţile locale, naţionale şi 

internaţionale; 
− editează lucrări ştiinţifice pe baza documentelor existente în fondul bibliotecii; 
− urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 
 

 (11) Contabilitate are următoarele atribuţii: 
− exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv pentru 

proiectele de operaţiuni prevăzute în actele normative în vigoare; 
− răspunde de legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare 

aprobate, în privinţa operaţiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv; 
− elaborează proiectul bugetului anual al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, în 

condiţiile legii, pe baza propunerilor înaintate de director şi îl supune spre avizare Consiliului 
de Administraţie; 

− răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de 
seamă contabile privind execuţia bugetară; 

− răspunde de controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi de realizarea acestora, de 
evaluarea corectă a elementelor patrimoniale, pe baza inventarierii efectuate şi de reflectarea 
acestora în bilanţul contabil, potrivit legii; 

− răspunde de completarea, potrivit destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de contabilitate 
şi de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în 
contabilitate; 

− răspunde, potrivit legii, de reconstituirea în termenul legal, a documentelor contabile 
pierdute, sustrase sau distruse; 

− răspunde de întocmirea balanţelor de verificare şi a bilanţului contabil la timp şi de 
exactitatea datelor contabile prezentate; 

− răspunde de corecta întocmire a documentelor primare şi contabile; 
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− ia măsuri pentru executarea inventarierilor periodice, potrivit actelor normative în vigoare şi 
controlează activitatea de inventariere; 

− răspunde de executarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-financiari şi 
întocmeşte bugetul pe an şi defalcat pe trimestre; 

− asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor instituţiei prin elaborarea proiectului de 
investiţii, întocmirea documentaţiei în vederea deschiderii finanţării şi exercitarea 
supravegherii până la finalizarea lucrărilor; 

− acordă calificative personalului în vederea realizării evaluării performanţelor profesionale 
individuale; 

− colaborează cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba, cu Trezoreria şi 
instituţiile bancare, pentru rezolvarea problemelor curente; 

− urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 
activităţilor specifice; 

− monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea 
sistemului managerial al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, conform Ordinului 
nr.946/04.07.2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând 
standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor 
de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare; 

− alte atribuţii, potrivit legii. 
 

 (12) Resurse umane are următoarele atribuţii: 
− întocmeşte documentele necesare în vederea aprobării numărului total de posturi, statului de 

funcţii, organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecii judeţene; 
− întocmeşte şi propune spre aprobarea Consiliului de administraţie a Regulamentului intern al 

bibliotecii; 
− respectă legislaţia în vigoare cu privire la normativele de personal şi structura posturilor; 
− întocmeşte şi supune spre aprobare statul de personal în funcţie de numărul de posturi 

aprobate prin statul de funcţii; 
− calcularea drepturilor salariale, conform legii; 
− întocmeşte documentaţia necesară organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante şi pentru promovarea personalului; 
− întocmeşte referatul şi proiectul de decizie cu privire la încadrarea personalului; 
− întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale ale acestora pentru salariaţii 

bibliotecii, conform legii; 
− întocmeşte documentaţia necesară pentru dosarul de pensionare; 
− respectă legislaţia în vigoare cu privire la stabilirea drepturilor salariale ale personalului 

bibliotecii judeţene;  
− întocmeşte programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte efectuarea acestora; 
− întocmeşte dosarul personal al salariaţilor bibliotecii judeţene; 
− completează şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor; 
− asigură realizarea procesului de evaluare a performanţelor individuale pentru personalul 

bibliotecii; 
− urmăreşte întocmirea şi actualizarea fişei postului a salariaţilor; 
− ţine evidenţa fişelor activităţii zilnice pentru autovehicule; 
− exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv pentru 

proiectele de operaţiuni prevăzute în actele normative în vigoare; 
− primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, şi eliberează imediat 

depunătorului o dovadă de primire; 
− la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi de interese; 
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− oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi depunerea în termen 
a acestora; 

− evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu caracter 
public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese; 

− asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe pagina 
de internet a instituţiei în termen de cel mult 30 de zile de la primire; 

− trimite Agenţiei Naţionale de Integritate, în termenul legal, copii certificate ale declaraţiilor 
de avere, ale declaraţiilor de interese primite şi ale Registrului declaraţiilor de avere şi 
Registrului declaraţiilor de interese; 

− acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi 
verificare averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte note de opinie în 
acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor; 

− efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi bancare şi de casierie; 
− păstrează, gestionează şi manipulează mijloacele băneşti din casierie; 
− efectuează plata deplasărilor, semnate şi vizate de conducerea instituţiei; 
− ţine evidenţa operativă, la zi şi întocmirea corectă a carnetului de cecuri, chitanţele, 

dispoziţiilor de încasare şi a registrului de casă; 
− urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice; 
− monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea 

sistemului managerial al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, conform Ordinului 
nr.946/04.07.2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând 
standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor 
de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare; 

− acordă  consultanţă şi asistenţă personalului instituţiei cu privire la respectarea normelor de 
conduită; 

− monitorizează aplicarea în cadrul instituţiei a prevederilor Legii nr. 477/08.11.2004 privind 
Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 

− întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către personalul 
instituţiei. 

 
 (13) Administrativ are următoarele atribuţii: 
a) Atribuţii secretariat: 
− primeşte, înregistrează şi sortează corespondenţa; o dirijează înspre sectoarele cărora se 

adresează (director, contabilitate, prelucrare - carte, relaţii cu publicul, informatică, resurse 
umane, legătorie); 

− tehnoredactează diversele materiale necesare instituţiei; 
− clasifică actele şi documentele, le îndosariază pe baza unor criterii (tematică, ordine 

cronologică) stabilite de către conducerea instituţiei; 
− efectuează pontajul zilnic al personalului; 
− oferă utilizatorilor bibliotecii informaţii privind funcţionarea şi serviciile acesteia; 
− întreţine aparatura de birou şi echipamentul electronic în condiţii bune de funcţionare; 
− răspunde la telefon: preia mesaje, rezolvă probleme curente; se asigură că cel ce telefonează 

vorbeşte cu persoana cea mai potrivită în vederea rezolvării problemelor acestuia; 
− întocmeşte şi păstrează o bibliotecă de informaţii utile; 
− urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 
 
b) Atribuţii magaziner: 
− întocmeşte necesarul şi face propuneri privind procurarea de mijloace fixe, obiecte de 

inventar şi consumabile; 
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− întocmeşte documentele contabile de evidenţă primară pentru mijloacele fixe, obiectele de 
inventar şi materialele consumabile ce intră în gestiune; 

− gestionează şi asigură depozitarea materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe 
din inventarul instituţiei; 

− întocmeşte şi ţine evidenţa notelor de comandă pentru diverse prestări de servicii; 
− evidenţa contractelor cu furnizorii de servicii; 
− participă la operaţiunea de inventariere a patrimoniului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba; 
− participă la întocmirea documentaţiilor privind achiziţiile publice de bunuri; 
− asigură şi răspunde de buna depozitare şi gestionare a unor mijloace fixe şi obiecte de 

inventar aflate în patrimoniul instituţiei; 
− asigură aprovizionarea cu echipamente de protecţie a muncii, alte materiale şi rechizite de 

birou; 
− asigură întocmirea lunară şi distribuirea pe secţii şi compartimente a necesarului de rechizite 

şi materiale; 
− întocmeşte referate pentru aprovizionarea tehnico – materială a magaziei bibliotecii; 
− efectuează notele de recepţie asupra bunurilor procurate şi intrate în magazie; 
− întocmeşte bonurile de consum pentru materialele ieşite din magazie; 
− ţine evidenţa cantitativă şi valorică a obiectelor de inventar şi materialelor consumabile din 

magazia instituţiei; 
− efectuează instructajul privind protecţia muncii, salariaţilor bibliotecii; 
− efectuează îndosarierea actelor şi predarea lor la arhivă; 
− efectuează şi răspunde de arhiva bibliotecii;  
− inventariază şi dotează suplimentar cu câte un recipient pentru colectarea şi selectarea 

deşeurilor; 
− prelucrează prevederile legii 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile 

publice; 
− răspunde de asigurarea unui spaţiu suplimentar pentru stocarea temporară a deşeurilor 

colectate; 
− răspunde de amenajarea unui punct de documentare a vizitatorilor instituţiei; 
− consemnează şi raportează lunar Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului deşeurile 

colectate şi predate; 
− răspunde de modul de aplicare a prevederilor legii 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deşeurilor în instituţiile publice; 
− urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 

 
 (14) Deservire se află în subordinea contabilului şef şi are următoarele atribuţii: 
a) Atribuţii atelier legătorie: 
− primeşte şi predă de la şi la secţiile Bibliotecii Judeţene, pe bază de proces verbal de predare-

primire, cărţile, colecţiile de periodice şi dosarele ce trebuie recondiţionate şi legate; 
− efectuează preluarea cărţilor sau periodicelor pentru legat, prin confruntarea acestora cu 

borderoul însoţitor, menţionând data primirii, numărul de volume primite şi restituite, data 
restituirii, secţia. Verifică existenţa semnăturii directorului pentru aprobarea operaţiunii; 

− execută lucrări de recondiţionare şi de legare a cărţilor, periodicelor şi dosarelor de la 
Biblioteca Judeţeană, precum şi de la bibliotecile orăşeneşti şi comunale din judeţ (50 
volume lunar); 

− întocmeşte anual şi trimestrial necesarul de materiale pentru legătorie; 
− participă la realizarea manifestărilor de popularizare a cărţii şi bibliotecii prin realizare de 

afişaj; 
− evidenţa abonamentelor periodice, revistelor şi publicaţiilor; 
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− preia zilnic de la Secţia Periodice publicaţiile periodice după întocmirea evidenţei zilnice 
primare a acestora, organizează şi ţine la zi catalogul acestora; 

− verifică şi completează zilnic colecţiile periodice; 
− participă la popularizarea colecţiilor de periodice, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 
− întocmeşte fişele de lectură ale cititorilor pentru periodicele consultate şi înregistrează 

primirea şi eliberarea documentelor pentru împrumut; 
− întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii periodicelor şi o înregistrează lunar în registrul 

general de evidenţă pe activităţi a bibliotecii; 
− constituie şi actualizează baza de date în sistem informatizat privind periodicele; 
− verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 
− selectează colecţiile ce trebuie recondiţionate şi legate; 
− predă şi primeşte la şi de la legătorie periodicele legate în volum, pe bază de proces verbal; 
− aşează alfabetic, sau după caz, periodicele în depozitul compartimentului; 
− la sfârşitul trimestrului, semestrului sau anului transferă prin proces verbal colecţiile de 

periodice către sectorul legătorie pentru a fi transformate în „unităţi de bibliotecă” care sunt 
trecute în registrul inventar de către bibliotecarul de la Secţia Periodice; 

− urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 
b) Atribuţii şofer: 
− gestionează şi asigură întreţinerea în bune condiţiuni a autoturismului aflat în exploatare 

(repartizat); 
− ţine evidenţa zilnică, pe baza foilor de parcurs, a  kilometrilor realizaţi; 
− ţine zilnic evidenţa carburanţilor consumaţi şi predă serviciului contabilitate foile de parcurs 

contrasemnate de către cei în drept; 
− urmăreşte buna funcţionare a centralei termice; 
− sesizează şi rezolvă şi alte probleme administrativ-gospodăreşti ale instituţiei; 
− se prezintă periodic la instructajul pentru protecţia muncii conform reglementărilor în 

vigoare; 
− urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 
c) Atribuţii îngrijitori: 
− execută lucrări de îngrijire, curăţenie, desprăfuire, dezinsecţie şi deratizare la sediul 

bibliotecii,la Filiala Ampoi şi la Filiala Cetate; 
− ridică coletele primite pe adresa bibliotecii prin poştă; 
− prestează munca de curier; 
− strânge şi păstrează deşeurile de hârtie; 
− de două ori pe an, primăvara şi toamna, împreună cu bibliotecarul responsabil cu probleme 

de conservare va proceda la desprăfuirea riguroasă  a fondului de carte păstrat în depozitele 
bibliotecii; 

− urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 
 
 
 CAPITOLUL IV 
 Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 
 A. Structura colecţiilor 
 

Art.11 - (1) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba sunt constituite şi 
completate periodic prin achiziţii, donaţii, schimburi culturale sau alte surse. Colecţiile sunt 
formate din: cărţi, broşuri, periodice, documente grafice şi audio-vizuale, alte categorii de 
documente româneşti sau străine, indiferent de suportul material. 

 13 



(2) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba sunt structurate astfel: 
- colecţii de bază, destinate conservării şi studierii lor în sala de lectură a 

bibliotecii, constituite din 1-2 exemplare din cărţile, periodicele şi celelalte 
documente grafice şi audio-vizuale, aparţinând producţiei editoriale curente 
sau retrospective, româneşti sau străine; 

- documentele din categoria bunurilor culturale comune nu sunt mijloace fixe 
corporale şi au regim de obiecte de inventar; fac excepţie bunurile culturale 
care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, constituite în colecţii 
speciale, fiind considerate active fixe corporale şi sunt evidenţiate, gestionate 
şi inventariate în conformitate cu prevederile legale; 

- colecţii vizuale, destinate împrumutului la domiciliul beneficiarului şi 
organizate în secţiile şi filialele  Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- colecţiile de documente care au statut de bunuri culturale comune se 
constituie, în funcţie de accesul utilizatorilor, tipul de documente, organizarea 
colecţiilor şi circulaţia documentelor, în colecţii destinate împrumutului la 
domiciliu şi colecţii destinate consultării în săli de lectură, de audiţii, de 
informare şi documentare. 

Art.12 Creşterea anuală a colecţiilor din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 
trebuie să fie minim 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori. 

 
B. Constituirea, evidenţa şi creşterea colecţiilor 
 
Art.13 Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se constituie şi se dezvoltă 

prin diverse forme de achiziţie: cumpărare, transfer, schimb interbibliotecar, donaţii, legate, 
sponsorizări sau activităţi editoriale proprii în condiţiile legii, şi prin Depozitul legal local. 

Art.14 Evidenţa documentelor din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se 
face în sistem tradiţional şi/sau automatizat, conform unor norme biblioteconomice obligatorii 
pentru toate bibliotecile publice. 

Art.15 - (1) Intrarea sau ieşirea documentelor din evidenţele Bibliotecii Judeţene „Lucian 
Blaga” Alba se fac numai pe baza unui act însoţitor: factură şi aviz de însoţire a mărfii, proces-
verbal de donaţie, chitanţă/notă de comandă pentru abonamente, act de transfer, proces-verbal de 
casare, act de imputaţie, chitanţă de achitare etc. 

(2) Pentru documentele primite de bibliotecă fără act însoţitor de provenienţă este 
obligatorie întocmirea unui proces-verbal de intrare, cu borderou în anexă. 

(3) Recepţia cantitativ-valorică a documentelor intrate în bibliotecă se face, indiferent de 
modalitatea procurării sau primirii acestora. 

(4) Dacă la recepţia documentelor primite se constată lipsuri, exemplare deteriorate ori 
alte neconcordanţe în raport cu actele însoţitoare, se întocmeşte un proces-verbal ce este înaintat 
furnizorului/expeditorului, împreună cu documentele deteriorate sau găsite în plus, pentru 
remedierea situaţiei constatate. 

(5) Neprimirea unor publicaţii seriale pentru care au fost făcute abonamente trebuie 
sesizată operativ agenţilor economici la care acestea au fost contractate; în caz contrar, 
răspunderea pentru lipsurile constatate ulterior revine personalului gestionar. 

Art.16 - (1) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria publicaţii este volumul de 
bibliotecă, prin care se înţelege fiecare exemplar de publicaţie carte, indiferent de numărul de 
pagini, sau publicaţie serială cu minimum 48 de pagini, ce primeşte un număr de inventar. 

(2) În vederea înregistrării în evidenţe şi a bunei conservări, publicaţiile seriale, îndeosebi 
cotidianele, se constituie în volume de bibliotecă, prin legarea mai multor numere la un loc, de 
regulă lunar, trimestrial, semestrial sau anual. 
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(3) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria non-publicaţii, înregistrate pe 
suport magnetic ori de altă natură, este constituită de unitatea – suport: disc, bandă magnetică, 
CD, casetă, microfilm etc. 

Art.17 - (1) Evidenţa documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional se efectuează pe 
formulare tipizate, astfel: 

a) evidenţa globală – pe Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se 
înregistrează fiecare stoc de publicaţii sau alte categorii de documente intrate sau 
ieşite, iar anual se face şi calcularea existentului; 

b) evidenţa individuală – pe Registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit, 
în care se înregistrează fiecare volum de bibliotecă; 

c) evidenţa preliminară pentru publicaţii seriale – pe fişe tipizate, până la constituirea lor 
în unităţi de evidenţă; 

d) evidenţa analitică – pe fişe însoţite de imagini foto, pentru bunurile culturale care fac 
parte din patrimoniul cultural naţional mobil. 

(2) Documentele audiovizuale şi cele electronice se înregistrează în evidenţe distincte. 
(3) În actele de evidenţă globală şi individuală nu sunt admise ştersături sau modificări 

decât în cazuri justificate, cu consemnarea motivelor în procese-verbale ale căror numere se 
înscriu la rubrica „observaţii”. 

Art.18 - (1) Evidenţa globală şi individuală în sistem automatizat se efectuează cu 
respectarea tuturor elementelor de structură şi identificare prevăzute de R.M.F. şi R.I., precum şi 
a necesităţii de transpunere pe suport tradiţional. 

(2) Modificările intervenite în evidenţa individuală realizată în sistem automatizat, 
inclusiv ieşirile din evidenţă, se operează similar celor în sistem tradiţional. 

Art.19 - (1) Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ştampila 
acesteia, care se aplică: pe pagina de titlu, verso; pe ultima pagină imprimată, la sfârşitul textului; 
pe o pagină de interior, la alegere, dar întotdeauna aceeaşi; pe filele şi anexele cu hărţi, scheme, 
tabele, ilustraţii şi reproduceri detaşabile şi/sau nenumerotate. 

(2) Numărul din Registrul de Inventar este şi numărul unic de identificare al fiecărui 
volum de bibliotecă şi se înscrie pe acesta în vecinătatea ştampilei, direct sau prin aplicarea unei 
etichete, inclusiv cod de bare. 

 
 
 
C. Catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor 
 
Art.20 - (1) În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute în 

documente, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba realizează şi activităţi specifice de 
prelucrare curentă a documentelor intrate sau aflate în colecţii, prin efectuarea operaţiunilor 
specifice de catalogare, clasificare şi indexare, în regim tradiţional şi/sau automatizat. 

(2) Fiecare stoc de publicaţii sau de alte documente se pune la dispoziţia utilizatorilor în 
maximum 30 de zile lucrătoare de la intrarea acestuia în bibliotecă. 

Art.21 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba constituie, organizează şi dezvoltă un 
sistem de cataloage, în regim tradiţional sau automatizat, compus în principal din: 

a) catalogul general de serviciu, în cadrul compartimentelor de completare şi/sau   prelucrare 
a colecţiilor, pentru uz intern;  

b) catalogul alfabetic, pe nume de autori şi titluri, care grupează descrierile bibliografice ale 
documentelor indiferent de conţinutul acestora, în ordinea strict alfabetică a numelor 
autorilor şi/sau a titlurilor; 

c) catalogul sistematic, în care descrierile documentelor sunt grupate după conţinutul lor, pe 
domenii de cunoaştere, conform indiciilor C.Z.U.; 
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d) catalogul presei, cuprinzând descrierile publicaţiilor seriale; 
e) catalogul documentelor audiovizuale şi al documentelor electronice respectiv: discuri, 

benzi magnetice, CD, casete audio, casete audio video, CD-Rom, etc.; 
f) catalogul topografic de secţie, în care descrierile documentelor sunt ordonate potrivit 

aşezării acestora în rafturi. 
 

D. Organizarea, conservarea şi gestionarea colecţiilor 
 

Art.22 - (1) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate 
împrumutului la domiciliu se păstrează  în secţii şi filiale, care ordonează documentele în sistem 
de acces liber la publicaţii (la raft). 

(2) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune şi destinate în 
exclusivitate consultării în săli de lectură, de audiţii sau vizionare, se păstrează în depozite sau 
încăperi speciale. 

Art.23 Documentele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se constituie în gestiune 
colectivă la nivelul instituţiei, conform legii. 

Art.24 - (1) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar răspund 
material pentru lipsurile din inventar. 

(2) În cazuri de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, devalizări şi alte situaţii care 
nu implică o răspundere personală, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenţe a 
documentelor deteriorate sau distruse. 

Art.25 Eliminarea documentelor se efectuează cu aprobarea conducerii Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, la propunerea comisiei interne de casare. 

Art.26 Colecţiile de documente din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se verifică 
prin inventarieri periodice, astfel: 

a) colecţia care cuprinde până la 10.000 de documente – o dată la 4 ani; 
b) colecţia care cuprinde între 10.001 – 50.000 de documente – o dată la 6 ani; 
c) colecţia care cuprinde între 50.001 – 100.000 de documente – o dată la 8 ani; 
d) colecţia care cuprinde între 100.001 – 1.000.000 de documente – o dată la 10 ani; 
e) colecţia cu peste 1.000.000 de documente – o dată la 15 ani. 

Art.27 - (1) Inventarierea sau verificarea gestiunilor de documente din Biblioteca 
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se face, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin decizia 
scrisă a conducerii Bibliotecii Judeţene. 

(2) În decizie se precizează: componenţa comisiei, responsabilităţile individuale, termenele 
calendaristice pentru desfăşurarea inventarului. 

(3) Responsabilul şi membrii comisiei semnează de luare la cunoştinţă şi, la încheierea 
inventarierii, aduc la cunoştinţă în scris, autorităţii care a dispus efectuarea inventarului, 
rezultatele acţiunii, cu precizarea rezultatelor verificării, existentul constatat, numeric şi valoric, 
pe categorii de documente, precum şi a situaţiei documentelor, eventual, nerestituite de 
utilizatori, neînregistrate, lipsă ori uzate fizic sau moral, cu consemnarea distinctă a acestora pe 
borderouri. 

(4) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba stabileşte, în funcţie de 
rezultatele acţiunii de inventariere, modalităţile de finalizare a verificării gestionare şi de 
recuperare a eventualelor lipsuri. 

Art.28 - (1) Predarea – primirea gestiunii se fac pe baza unei decizii scrise, în condiţiile 
legii şi ale prezentului Regulament prin confruntarea fondului de documente cu actele instituţiei. 

(2) Procesul – verbal de predare – primire se întocmeşte în trei exemplare (unul pentru 
partea care predă, al doilea pentru cea care primeşte, al treilea pentru contabilitatea bibliotecii) 
cuprinzând rezultatul verificării, şi stabileşte modalităţile de finalizare a acţiunii de predare – 
primire şi de recuperare a eventualelor lipsuri. 
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CAPITOLUL V 

 Personalul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

Art.29 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează conform organigramei şi 
a numărului total de posturi aprobate de Consiliul Judeţean Alba, conform reglementărilor în 
vigoare. 
 Art.30 Numărul de personal şi defalcarea acestora pe compartimente cu încadrarea în 
alocaţia bugetară stabilite pentru plata drepturilor salariale sunt determinate prin raportarea la 
populaţia judeţului Alba, conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.31 – (1) Angajarea personalului de specialitate din biblioteca judeţeană se realizează 
prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii. 

(2) Angajarea personalului administrativ sau de întreţinere stabilit prin organigrama 
Bibliotecii Judeţene se realizează prin concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.32 Atribuţiile şi competenţele personalului din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 
Alba se stabilesc prin fişa postului, conform organigramei, programelor de activitate şi sarcinilor 
de serviciu elaborate de către directorul bibliotecii, pe baza regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

Art.33 Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din 
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se realizează în conformitate cu prevederile legale. 
  
 
 CAPITOLUL VI 
 Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 
Art.34 - (1) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba este asigurată de către 

un director - manager, numit prin concurs, organizat conform Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legile nr. 269/2009 şi 284/2010 şi prin O.U.G. 68/2013, pe baza 
unui contract de management. 

(2) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorului se 
realizează, în condiţiile legii, de către autoritatea finanţatoare. 
 (3) Conducerea Compartimentului financiar-contabil este asigurată de un contabil şef. 

(4) Angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a contabilului şef se 
face de către director, potrivit legii. 

Art.35 Directorul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba răspunde de organizarea şi 
funcţionarea bibliotecii  pe baza organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare a bibliotecii, elaborate în condiţiile legii şi aprobate de către Consiliul 
Judeţean Alba, are dreptul de a emite decizii şi reprezintă Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 
Alba în relaţiile cu alte organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice. 
 Art.36 – (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează un consiliu 
de administraţie, cu rol consultativ. 
 (2) Consiliul de administraţie este condus de director, în calitate de preşedinte, şi este 
format din 5 membri, astfel: director, contabil şef şi 2 bibliotecari, desemnaţi prin decizia 
directorului, precum şi un reprezentant al Consiliului Judeţean Alba, desemnat de acesta. 
 (3) Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează 
în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii. 
 (4) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt: 
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- face propuneri de îmbunătăţire a activităţii bibliotecii judeţene; 
- analizează activitatea economico-financiară şi de personal-salarizare a bibliotecii şi 

face propuneri privind creşterea rentabilităţii activităţii desfăşurate de Biblioteca 
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba; 

- urmăreşte aplicarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Regulamentului intern al Bibliotecii Judeţene „Lucian 
Blaga” Alba; 

- stabileşte programul de funcţionare al bibliotecii; 
- stabileşte programul de participare la unele manifestări culturale. 

 Art.37 – (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează un consiliu 
ştiinţific, cu rol consultativ în domeniul dezvoltării colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi 
al activităţii culturale. 
 (2) Consiliul ştiinţific este format din 5 membri şi cuprinde bibliotecari, specialişti în 
domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi ştiinţifice, numiţi prin decizia 
directorului. 
 (3) Atribuţiile Consiliului ştiinţific sunt: 

- redactează materialele de popularizare a serviciilor şi colecţiilor bibliotecii ( ghiduri, 
pliante, afişe, programe); 

- avizează documentaţia şi programul cultural; 
- elaborează programe de strategii pentru dezvoltarea sistemului informaţional; 
- monitorizează solicitările şi stabileşte priorităţile de dezvoltare a colecţiilor şi bazele 

de date.  
 
 
CAPITOLUL VII 
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 
 
Art.38 Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
acesteia şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la 
drepturile de autor şi drepturile conexe. 

Art.39 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba întocmeşte şi aduce la cunoştinţa 
utilizatorilor un regulament intern destinat relaţiilor cu aceştia, prin care comunică: 

a) serviciile oferite şi orarul de funcţionare în relaţia directă cu publicul, pentru fiecare 
secţie şi filială; 

b) condiţiile în care se eliberează sau vizează permisul de acces în bibliotecă; 
c) condiţiile în care se asigură accesul, la colecţiile bibliotecii, precum şi la serviciile de 

bibliotecă; 
d) obligaţiile utilizatorilor privind păstrarea liniştii şi a ordinii în bibliotecă, precum şi faţă 

de documentele împrumutate pentru consultare pe loc sau la domiciliu; 
e) categoriile şi numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate pentru consultarea la 

domiciliu, precum şi termenele de împrumut şi de prelungire; 
f) sancţiunile ce se aplică utilizatorilor, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în 

regulamentul activităţii cu publicul; 
g) alte drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor. 

Art. 40 - (1) Relaţiile bibliotecii cu utilizatorii fac parte integrantă din regulamentul intern 
care trebuie adus la cunoştinţa utilizatorilor în momentul înscrierii la bibliotecă, precum şi prin 
oricare altă formă de publicitate din interiorul instituţiei. 

(2) La înscrierea utilizatorilor vor fi solicitate numai acele date referitoare la persoană 
care sunt strict necesare, cu păstrarea confidenţialităţii acestora. 
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(3) Pentru utilizatorii minori răspunderea morală şi materială revine reprezentanţilor 
legali (părinţi, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali. 

(4) Contractul de utilizare are rol de titlu executoriu. 
(5) Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi/sau 

de nereclamarea pierderii acestuia. 
Art.41 În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, sumele stabilite pentru 

achiziţii de cărţi, publicaţii seriale şi alte documente de bibliotecă în limba minorităţilor se 
stabilesc astfel încât să corespundă proporţiei pe care o reprezintă minoritatea în cadrul 
comunităţii. 

Art.42 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba poate organiza servicii specializate 
pentru persoanele dezavantajate. 

Art.43 Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor din Biblioteca Judeţeană 
„Lucian Blaga” Alba de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor 
documente identice sau prin obligativitatea acestuia de a dona bibliotecii alte trei volume. 

 
 

 CAPITOLUL VIII 
 Dispoziţii tranzitorii şi finale ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

Art.44 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba dispune de autonomie administrativă şi 
profesională în raport cu Consiliul Judeţean Alba, constând în: 

a) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase; 
b) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile 

naţionale şi internaţionale; 
c) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor 

de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
d) încheierea de protocoale de colaborare sau de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii 

culturale din ţară şi din străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de 
sau în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 
Art.45 –  (1) Anual, conducerea Bibliotecii judeţene întocmeşte rapoarte de autoevaluare 

a activităţii bibliotecii, care se prezintă consiliului de administraţie şi consiliului ştiinţific, 
precum şi Consiliului Judeţean Alba. 

(2) Situaţiile statistice anuale se transmit de către Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 
Alba Institutului Naţional de Statistică, Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, potrivit  prevederilor 
legale. 
 Art. 46 – (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile 
normative în vigoare. 
 (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 
Alba intră în vigoare la data adoptării lui prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 
 (3) După aprobarea sa, prevederile regulamentului vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor 
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2015,  
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului 

de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr.7057/20.04.2015 privind modificarea 

Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
Având în vedere: 
- Legea nr.284/2010 lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice;  
 - art.68 alin.(2) şi art.107 alin.(2) lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.91 alin.(2), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexele nr.1 şi nr.2 – parţi 
integrante ale prezentei hotărâri. 
 Art.2,  Anexele nr.5a şi nr.5b ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.28/29.01.2015 se 
abrogă. 
 Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin Biroul resurse umane va duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridice şi relaţii publice; 
- Biroului resurse umane. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel                                                                                         
         AVIZAT, 
                                                                                             SECRETARUL JUDEȚULUI, 
                                                                                                        Dana Potopea                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 81 din 20.04.2015 
Alba Iulia, 
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6
1
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Unitatea de 
implementare a 

proiectului « Sistem 
de management 

integrat al 
deseurilor in judetul 

Alba »

 SEF SERVICIU DE 
TURISM

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

SEF SERVICIU DE 
ADMINISTARE A 

DRUMURILOR JUDETENE

Unitatea de 
administrare 

SIT 
FRUMOASASEF SERVICIU DEZVOLTARE 

STRATEGII, PROGRAME
SEF SERVICIU BUGET 

VENITURI

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTIA JURIDICA SI 
RELATII PUBLICE

MANAGEMENT 
INSTITUTII DE 

CULTURA

SERVICIUL 
SALVAMONT 

PRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN
Total posturi, din care:                            175                                                 
- aparatul de specialitate din care        159
          - de demnitate                                3
          ~ conducere:                                 17
               ~ functii publice:                       15
               ~ contractuali:                            2

          ~ executie:                                      139
               ~ functii publice:                      104
               ~ contractuali:                           35                                                                             

- manageri cultura                                4                        
-  serviciul salvamont                           12

SECRETARUL 
JUDETULUI VICEPRESEDINTE

DIRECTIA DEZVOLTARE SI BUGETE

Anexa nr.1 la Proiectul de hotarare                                                                               
nr. 80 din 20.04.2015        

ADMINISTRATOR 
PUBLIC

ARHITECT SEF

DIRECTIA AMENAJAREA 
TERITORIULUI SI URBANISM

VICEPRESEDINTE

DIRECTIAGESTIONAREA 
PATRIMONIULUI SI 

INFORMATICA
DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTIA TEHNICA

DIRECTOR EXECUTIV



CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

STAT DE FUNCŢII
 al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa Gradul 
profesional

Număr 
posturi

1 Preşedinte 1
2-3 Vicepreşedinte 2
4 Secretar al judeţului 1

5-8 Consilier 4

9 Administrator public 1

10 Director executiv 1

11 Şef serviciu 1
12-16 Consilier juridic I superior 5
17-18 Consilier juridic I principal 2

19 Consilier I superior 1
20 Consilier I asistent 1
21 Referent III superior 1

22-26 Consilier I superior 5

27 Inspector de specialitate gr.I 1

28 Director executiv 1
29 Director executiv adjunct 1

30 Şef serviciu 1

31 Inspector I superior 1
32 Consilier I principal 1
33 Inspector de specialitate gr.I 1

34-35 Consilier I superior 2

36 Consilier I superior 1
37 Consilier I principal 1

38 Consilier I superior 1
39 Consilier I principal 1

40 Şef serviciu 1

41-43 Consilier I superior 3
Umărire, încasare venituri şi execuare silită

Dezvoltare economică

Dezvoltare rurală

Programe - agenţi economici

Asistenta sociala, învatamant, sanatate

Serviciul buget-venituri

Buget

Serviciul juridic-contencios

Transparenta decizionala

Relatii cu publicul 

Arhiva

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE

Serviciul dezvoltare, strategii, programe

Anexa nr.2
la Proiectul de hotărâre 
 nr. 80 din 20.04.2015 

Cabinetul preşedintelui

Administrator public

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELATII PUBLICE



44-45 Consilier I superior 2
46 Consilier I principal 1
47 Consilier juridic I asistent 1

48-52 Consilier I superior 5

53 Şef birou 1
54-55 Consilier I superior 2

56 Inspector I superior 1
57 Consilier I principal 1
58 Consilier juridic I principal 1

59 Sef birou 1
60-63 Auditor I superior 4

64 Consilier juridic I superior 1

65 Director executiv 1

66 Şef serviciu  gr. II 1
67 Inspector de specialitate gr.I A 1
68 Inspector de specialitate gr.II 1
69 Referent treapta I A 1
70 Referent treapta I 1

71-74 Ingrijitor 4
75-84 Şofer I 10

85 Muncitor calificat II 1

86 Consilier I superior 1
87 Inspector I asistent 1

88-90 Consilier I superior 3
91 Consilier I principal 1

92-96 Consilier I superior 5
97 Inspector de specialitate gr.I A 1
98 Referent treapta IA 1

99-101 Consilier I superior 3

102-103 Consilier I superior 2
104 Consilier I principal 1

105 Director executiv 1

106-108 Consilier I superior 3
109 Referent III superior 1

110 Consilier I superior 1

111 Şef serviciu 1

112 Consilier I superior 1
113 Inspector I superior 1

Suport implementare

Arii protejate

Serviciul de turism

Evenimente

Relatii internationale

Informatică

Cultură, educaţie şi relaţii interinstituţionale

Achiziţii publice

Administrarea domeniului public şi privat

DIRECŢIA TEHNICĂ

Contabilitate-financiar

BIROUL RESURSE UMANE 

BIROUL AUDIT 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI ŞI INFORMATICĂ

Serviciul administrativ 



114 Inspector I principal 1
115 Consilier I principal 1
116 Inspector de specialitate gr.I A 1
117 Inspector de specialitate gr.I 1

118 Consilier I superior 1
119 Inspector I debutant 1

120 Consilier I superior 1
121 Consilier I principal 1

122 Consilier I superior 1
123 Consilier I debutant 1
124 Referent de specialitate II superior 1

125 Şef serviciu 1

126-128 Consilier I superior 3

129-130 Consilier I superior 2

131-133 Consilier I superior 3
134-135 Referent treapta IA 2

136-137 Consilier I superior 2
138 Inspector I superior 1
139 Inspector de specialitate gr.II 1

140 Consilier I superior 1

141 Arhitect şef 1

142-144 Consilier I superior 3

145-148 Consilier I superior 4
149 Consilier I principal 1

150 Consilier I principal 1

151 Şef birou 1
152-156 Consilier I superior 5

157 Inspector de specialitate gr. IA 1
158 Inspector de specialitate gr. I 1
159 Inspector de specialitate gr. II 1

TOTAL 159

1-4 Director -manager 4
TOTAL 4

1 Sef serviciu gr.II 1
2-10 Salvator montan gradul I 9
11 Referent treapta IA 1

MANAGEMENTUL UNITATILOR DE CULTURA

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ALBA

Unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice

DIRECTIA AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare si control

Urbanism, avizare, autorizare

Gestiunea peisajelor culturale

Biroul accesare şi coordonare proiecte

Proiecte, lucrări publice

Serviciul de administrare a drumurilor judeţene

Urmărire producţie

Contractare, programe, sinteze

Transporturi

Programe, proiecte, mediu

Materiale promotionale

Dezvoltare



12 Muncitor necalificat 1
TOTAL 12
TOTAL GENERAL 175



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA     
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării structurii organizatorice a  

S.C. „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.  
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.04.2015; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării structurii 

organizatorice a S.C. „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.; 
- Raportul de specialitate comun al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse 

umane nr.7174/21.04.2015 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a S.C. 
„Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.; 

- Adresa Adunării Generale a Acţionarilor S.C. „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 
înregistrată sub nr.7152/21.04.2015 privind propunerea de modificare a structurii organizatorice 
a societăţii; 
 Având în vedere prevederile: 

- Art.91-(2), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1), litera „c” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
  

HOTĂRÂRE 
 
 Art. 1. Se aprobă modificarea structurii organizatorice a S.C. „Drumuri şi Poduri 
Locale Alba” S.A., respectiv organigrama şi statul de funcţii, potivit anexelor 1 si 2, părţi 
integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2. Anexele 1 şi 2 ale  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.138/21.08.2014 se 
abrogă. 

Art. 3. S.C.„Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunica: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridice şi relaţii publice; 
- S.C. „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A; 
- Direcţiei dezvoltare si bugete; 
- Biroul resurse umane. 

 
  

  PREŞEDINTE 
               Ion Dumitrel   
                    AVIZAT                                                                                             

SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                                                                  Dana Potopea 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 90 
Alba Iulia, 21.04.2015 

  



  
ORGANIGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                       Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr.90/21.04.2015 
S.C. DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A. 
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Număr total posturi: 145 
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         Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre            

                                               nr.90/21.04.2015 
        
 

STAT DE FUNCŢII 
S.C. “DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA” S.A. 

 
Nr. 
crt.  

 
Denumirea funcţiei 

 

 
Număr de  

posturi 
 Personal de conducere si tehnico-administrativ 22 
 Personal conducere societate 2 
1 Director general 1 
2 Director economic 1 
 Personal conducere productie 1 
3 Inginer sef productie 1 
 Birou financiar- contabilitate 4 
4 Sef birou financiar-contabilitate 1 
5 Economist in gestiune economica 3 
 Birou resurse umane-salarizare 3 
6 Sef birou resurse umane 1 
7 Inspector evaluare si selectie profesionala 1 
8 Consultant intern in resurse umane  1 
 Birou achizitii/aprovizionare 1 
9 Economist in management  1 
 Birou marketing/promovare/contractare 1 

10 Inginer marketing 1 
 Birou ofertare-informatizare-decontare productie 4 

11 Sef birou ofertare-decontare 1 
12 Inginer sistem informatica 1 
13 Inginer drumuri si poduri 2 
 Compartiment SSM/PSI/mediu 1 

14 Inspector SSM 1 
 Laborator/controlul calitatii 2 

15 Inginer chimist 1 
16 Responsabil tehnic cu executia 1 
 Gestiunea materialelor – controlul intern de gestiune 3 

17 Controlor de gestiune 1 
18 Gestionar depozit Alba Iulia 1 
19 Gestionar depozit Aiud 1 
 Personal din structura de productie 123 
 Sectie de executie 2 



20 Sef santier 1 
21 Inginer topograf 1 
 Formatie lucrari mixte Aiud 9 

22 Sef formatie 1 
23 Asfaltator 2 
24 Finisor terasamente 2 
25 Lucrator in drumuri 2 
26 Muncitor necalificat 2 
 Formatie lucrari mixturi asfaltice Aiud 8 

27 Asfaltator 4 
28 Lucrator in drumuri 2 
29 Muncitor necalificat 2 
 Formatie lucrari mixte Alba Iulia 15 

30 Sef formatie 1 
31 Asfaltator 2 
32 Finisor terasamente 1 
33 Lucrator in drumuri 1 
34 Betonist 2 
35 Fierar-betonist 2 
36 Dulgher 2 
37 Pavator 2 
38 Muncitor necalificat 2 
 Formatie lucrari mixturi asfaltice Alba Iulia 8 

39 Asfaltator 4 
40 Lucrator in drumuri 2 
41 Muncitor necalificat 2 

 Formatie lucrari mixte  Campeni 9 

42 Sef formatie 1 

43 Asfaltator 2 

44 Finisor terasamente 2 

45 Lucrator in drumuri 2 

46 Muncitor necalificat 2 

 Statia asfalt Aiud 3 

47 Masinist instalatii mixturi asfaltice 1 

48 Asfaltator 1 

49 Masinist incarcator frontal 1 

 Statia asfalt si emulsie Alba Iulia 4 
50 Masinist instalatii mixturi asfaltice 1 



51 Electromecanic automatizari 1 
52 Asfaltator 1 
53 Masinist incarcator frontal 1 
 Sectia utilaj-transport 3 

54 Sef sectie utilaj-transport 1 
55 Normator 2 
 Coloana auto 25 

56 Conducator activitate de transport rutier 1 
57 Sofer de mare tonaj 13 
58 Sofer de autocamioane 5 
59 Sofer de autoturisme si camionete 6 
 Formatie reparatii auto si utilaje/confectii metalice 9 

60 Lacatus mecanic 1 
61 Mecanic auto 4 
62 Sudor 1 
63 Strungar 1 
64 Electrician auto 1 
65 Frezor 1 
 Formatie deservire utilaje 20 

66 Masinist repartizator mixturi 2 
67 Masinist cilindrii compactori 5 
68 Masinist excavator 3 
69 Masinist buldoexcavator 3 
70 Masinist autogreder 3 
71 Masinist TAF 2 
72 Masinist Freza asfalt 1 
73 Masinist mica mecanizare 1 
 Administrativ 8 

74 Punct de lucru Alba Iulia 3 
75 Punct de lucru Aiud 3 
76 Punct de lucru Campeni 1 
77 Ingrijitor 1 

 Total 145 
 
  
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind declararea utilităţii publice de interes local a lucrării “Stadion Cîmpeni” 

 
 

Consiliul judetean Alba întrunit în sedinta ordinară din data de      .04.2015; 
 Luând în dezbatere: 

  - expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind  declararea utilităţii publice de 
interes local a lucrării „Stadion Cîmpeni”; 
  - raportul de specialitate al Directiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 
4997/2015 la proiectul de hotărâre privind declararea utilităţii publice de interes local a 
lucrării „Stadion Cîmpeni”; 
  - procesul verbal pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile în vederea 
declarării utilităţii publice de interes local a lucrării „Stadion Cîmpeni”. 
Având în vedere prevederile : 

- art. 7 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; 
- art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului 
privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în 
vederea utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de interes naţional sau 
local; 
- art. 91- litera ”f”,  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 – (1) si art. 115 –(1), litera ”c”, din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
 

Art.1 Se declară de utilitate publică de interes local lucrarea „Stadion Cîmpeni”. 
Art.2 Expropriatorul este Oraşul Cîmpeni. 
Art.3 Prezentul act de declarare a utilităţii publice va fi adus la cunostiintă publică prin 

afişare la sediul Consiliului local al oraşului Cîmpeni şi se va publica în presa locală. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică la: 
- Institutia Prefectului -  Judeţul Alba; 
- Direcţia Tehnica 
- Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 
- Primăria Oraşului Cîmpeni; 

 
 
 

                 VICEPREŞEDINTE,              AVIZAT, 
               CLAUDIU FLORIN ROMAN                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                           DANA POTOPEA 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 20.03.2015             
Înregistrat sub nr. 65 



 
 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Acordul de Participare 14307/5104/499/06.07.2006, 

încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Municipiul Alba Iulia 
prin Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2015; 

Luând în dezbatere : 
 - Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la 
Acordul de Participare din 06.07.2006 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Alba, Municipiul Alba Iulia prin Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia şi 
Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, 
 - Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 7086/21.04.2015. 
Văzând: 
 - Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 
3094/05.03.2015.  
Având în vedere prevederile : 
- art. 114 (1) lit. „b”, art. 113 (1)  și 112 (3) lit. „p” și „q”din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011,  
- art.12 alin.(3) din Legea nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- art. 91 alin. (1) lit.d), alin (5) lit.a) pct.2 şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 70/2014 privind delegarea unor atribuţii Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

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.1 Se aprobă Actul Adițional nr. 7 la  Acordul de Participare 14307/5104/499/06.07.2006 
încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Municipiul Alba 
Iulia prin Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, cu 
următoarea modificare:  
“Art. V. Se modifică art. 6 - Durata Acordului de participare care va avea următorul cuprins: 
Se prelungește Acordul de participare până la contractarea serviciilor sociale furnizate, în baza unui 
contract încheiat în condițiile legii, dar nu mai târziu de 31 august 2015”. 

Art.2 Actul Adițional nr. 7 este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3 Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre potrivit prevederilor de la Art. 1. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, din cadrul Consiliului judeţean Alba 
- Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 
- Municipiului Alba Iulia prin Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia 
- Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.  
 

VICEPREŞEDINTE              AVIZAT 
Alin Florin CUCUI               SECRETARUL  JUDEŢULUI  
                                                                                                                   Dana POTOPEA 
 
Alba Iulia, 21.04.2015 
Inregistrat sub nr. 89 







 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării Conferinţei internaţionale 
„Ingineria mediului şi dezvoltarea durabilă” în colaborare cu  

Balkan Environmental Association (B.E.N.A.) 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2015; 
Luând în dezbatere : 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 
Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba 
Iulia, în vederea organizării Conferinţei internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea durabilă” în 
colaborare cu Balkan Environmental Association (B.E.N.A.), 
  - Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 7182 /21.04.2015. 
Văzând: 
  - Adresa Universităţii ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia nr. 4664./03.03.2015, înregistrată la 
sediul Consiliului Județean Alba sub nr. 5512/2015.  
Având în vedere prevederile : 
-  art. 91 alin. (1) lit.e) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şiart. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice 
locale  nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1 Se aprobă încheierea Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

Alba, şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării Conferinţei 
Internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea durabilă” în colaborare cu Balkan Environmental 
Association (B.E.N.A.) conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2 Se alocă suma de 5.000 de lei din bugetul propriu al Județului Alba, pentru organizarea la 
Alba Iulia, în perioada 28 – 30 mai 2015, a acestei conferințe. 

Art.3 Direcția Dezvoltare şi Bugete va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, din cadrul Consiliului judeţean Alba 
- Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 
 
 
PREŞEDINTE                              AVIZAT 
Ion Dumitrel                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  
                                                                                                                      Dana POTOPEA 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 21.04.2015 
Inregistrat sub nr. 88 



 Anexa la Proiectul de hotărâre  nr. 88/21.04.2015 
 
ROMÂNIA                      ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                       Universitatea “1 Decembrie 1918”Alba Iulia 
Consiliul Judeţean Alba                                       
 

 
ACORD DE ASOCIERE 

 
Încheiat între: 
Judeţul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa I.I.C. 
Brătianu, nr. 1, având codul unic de înregistrare fiscala 4562583, cont bancar 
RO97TREZ00224590238XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat 
legal prin Dl. Ion Dumitrel – preşedinte, în calitate de asociat 
 
pe de o parte, şi 
 
Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în Municipiul Alba Iulia strada 
Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba având codul unic de înregistrare fiscala 5665935 şi  cont 
bancar RO47TREZ002504601x000270 deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia reprezentat 
legal prin Dl. prof. univ.dr. Daniel Breaz – rector, în calitate de asociat 
 
pe de altă parte, convin următoarele: 
 
INTRODUCERE 
A. Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia este o persoană juridică română, de drept 
privat, fără scop lucrativ, apolitică şi nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării ştiinţifice 
regionale. 
B. Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia îşi propune să organizeze Ediţia a V-a a 
Conferinţei Internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea durabilă”, în colaborare cu 
Balkan  Environmental Association (B.E.N.A.). 
C. Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, îşi propune să sprijine organizarea Ediţiei a V-a 
a Conferinţei Internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea durabilă”, în colaborare cu 
Balkan  Environmental Association (B.E.N.A.). 
D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului contractual pentru asigurarea 
organizării în condiţii optime a Ediţiei a V-a a Conferinţei Internaţionale „Ingineria 
mediului şi dezvoltarea durabilă”, în colaborare cu Balkan  Environmental Association 
(B.E.N.A.) 
 
ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 
(1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie  organizarea in perioada 28-30 mai 2015, la Alba 
Iulia, a Ediţiei a V-a a Conferinţei Internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea 
durabilă”, în colaborare cu Balkan  Environmental Association (B.E.N.A.), şi promovarea 
potenţialului ştiinţific şi academic al judeţului Alba. 

 
(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul de desfăşurare a evenimentului de interes public 
judeţean  - Ediţia a V-a a Conferinţei Internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea 
durabilă”, în colaborare cu Balkan  Environmental Association (B.E.N.A.).  Activităţile ce vor 
fi desfăşurate de către părţi sunt definite în prezentul acord de asociere, constând în 5 Sesiuni 
speciale cu următoarele tematici de interes mondial:  
 
-  Dezvoltare durabilă și protecția mediului, 
-  Siguranța și calitatea alimentelor și autenticitatea produselor alimentare 
-  Integrare Europeană, 
-  Energii alternative în agricultură și monitorizarea mediului 



- Mediul și Sănătatea publică  
- Eeconomia de piata 
 
 
ARTICOLUL 2 – DURATA ACORDULUI 
Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Hotărârea Consiliul Judeţean 
Alba, şi expiră la data de 31 iunie 2015. 
 
ARTICOLUL 3 -  SURSA FONDURILOR  
Fodurile necesare finanțării evenimentului provin din : 

• contribuția Județului Alba  
• contribuția Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
• taxe de participare  
• alte surse provenite din donații sau sponsorizări 

ARTICOLUL 4 -  PLĂŢILE  
(1) Județul Alba va efectua plata aferentă contribuţiei proprii prin alocarea sumei de 5.000 lei 
susţinerii Ediţiei a V-a a Conferinţei Internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea 
durabilă”. 
Plata va fi efectuată în contul  Universităţii “ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia. 
 
ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 
(1) Județul Alba trebuie: 
• să plătească suma de 5.000 lei alocată desfăşurării Ediţiei a V-a a Conferinţei 

Internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea durabilă”,  
(2) Universitatea ”1 decembrie 1918” trebuie: 
• sa întocmească lista participanţilor   
• sa întocmească Agenda de desfăşurare a evenimentului 
• să organizeze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, procedura de desfăşurare a 

evenimentului 
• să își asume responsabilitatea utilizării sumei alocate, numai în cadrul evenimentului  
• sa suporte integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a evenimentului. 
 
ARTICOLUL 6 – CONFLICTUL DE INTERESE 
Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi va 
trebui să informeze partea asociată imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 
la apariţia unui asemenea conflict de interese. 
 
ARTICOLUL 7 – CONFIDENŢIALITATEA  
Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea oricăror documente, informaţii sau altor materiale 
comunicate lor în mod confidenţial. 
 
ARTICOLUL 8 – AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
Orice modificare a Acordului de Asociere trebuie făcută în scris, printr-un amendament care 
trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă 
parte cu cel puţin 10 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, 
cu excepţia cazurilor foarte bine justificate. 
 
ARTICOLUL 9 – DISPUTE 
Toate disputele rezultând din punerea în practică a prezentului Acord de Asociere trebuie 
rezolvate pe cale amiabila .  
 
 
 



 
 
Încheiat la Alba Iulia în 4 (patru) exemplare originale în limba română. 
 
 
 
 
 
 
 
Judetul Alba,                                                         Universitatea “1 Decembrie 1918” 
 
Consiliul Judeţean Alba                                          Alba Iulia   
 
Preşedinte,                 Rector,  
Ion DUMITREL         Prof. Univ. Dr. Daniel BREAZ 

 
 
 
 Director executiv, 
 Marian-Florin AITAI 
 
 
   Vizat CFP 
 
 
Consilier juridic 
        
 

 
 



ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

PRESEDINTE 

 

PROIECT DE HOTARARE 

  privind aprobarea Acordului de Parteneriat  intre Judetul Alba prin Consiliul judetean Alba si 

Municipiul Aiud prin Consiliul local Aiud in vederea pregatirii si implementarii proiectului  

„Modernizare drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1)- Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-

Macaresti-Barlesti Catun-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-

Bucium-Izbita-Coleseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu),   km.0+000 - km.76+540” 

 

 

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 aprilie 2015; 

Luand in dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotarare  privind aprobarea Acordului de Parteneriat  

intre Judetul Alba prin Consiliul judetean Alba si Municipiul Aiud prin Consiliul local Aiud in 

vederea pregatirii si implementarii proiectului  „Modernizare drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1)- 

Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macaresti-Barlesti Catun-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-

Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Coleseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu),   km.0+000 - 

km.76+540”; 

 - Raportul de specialitate al Directiei Tehnice nr. 7076 din 20 aprilie 2015 la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat  intre Judetul Alba prin Consiliul judetean Alba 

si Municipiul Aiud prin Consiliul local Aiud in vederea pregatirii si implementarii proiectului  

„Modernizare drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1)- Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-

Macaresti-Barlesti Catun-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-

Izbita-Coleseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu),   km.0+000 - km.76+540”; 

 Tinand cont de acordul de principiu al Municipiului Aiud nr.17732 din 18.12.2014 

inregistrat la Consiliul judetean Alba sub nr.20684/19.12.2014; 

Avand in vedere prevederile: 

- art.14 si   art. 91, alin (6) , litera c)  din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
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-art.35 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

In temeiul art. 97, alin.(1)  si art.115-(1), lit c) din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001, republicata,  cu modificarile sicompletarile ulterioare, adopta prezenta: 

 

 

HOTARARE 

 

 Art.1. Se aproba Acordul de parteneriat  intre Judetul Alba prin Consiliul judetean Alba si 

Municipiul Aiud prin Consiliul local Aiud in vederea pregatirii si implementarii proiectului  

„Modernizare drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1)- Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-

Macaresti-Barlesti Catun-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-

Bucium-Izbita-Coleseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu),   km.0+000 - km.76+540”, prezentat in 

anexa, parte integranta a prezentei hotarari. 

 Art.3 Directia tehnica din cadrul Consiliului judetean Alba va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

Prezenta hotarare de publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica: 

- Institutiei prefectului - judetul Alba; 

-Municipiului Aiud ; 

- Directiei Tehnice din cadrul Consiliului judetean Alba; 

- Directiei de Dezvoltare si Buget din cadrul Consiliului judetean Alba. 

 

 

PRESEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

                                                                                                                       Avizat, 

                                                                                                              Secretarul judetului 

                                                                                                                Dana POTOPEA 

 

ALBA IULIA, 20.04.2015 

Nr. 80 
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   Anexa la Proiectul de Hotarare nr.80/20.04.2015 
 

     ROMÂNIA                                                                                                           ROMÂNIA 
  JUDEŢIL ALBA                                                                                             MUNICIPIUL AIUD 
Consiliul judeţean                                                                                            Consiliul Local 
 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

 

Părţile 
1. JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa I.I.C.Brătianu, nr.1,  judeţul Alba, tel. 0258/813380, fax 02587813325, codul fiscal 
4562583 – reprezentat de domnul Ion Dumitrel- preşedinte avand calitatea de lider de 
proiect –lider de parteneriat;  

şi 
 
2. MUNICIPIUL AIUD prin  CONSILIUL LOCAL AIUD, cu sediul in municipiul Aiud, str. Cuza 

Vodă, nr. 1, tel. 0258/861310, fax 0258/861280, codul fiscal 4613636-reprezentat prin 
domnul Mihai Horaţiu Josan- primar avand calitatea de partener 1; 

 
au convenit următoarele:  
 
Art.1 Acordul de asociere 
 Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de asociere în 
vederea pregatirii si implementării proiectului „Modernizare drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1) 
Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea Barnii-
Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)  
km.0+000 - km.76+540”. Este în înţelegerea părţilor că prezentul acord reprezintă o convenţie 
privind cooperarea parţilor în atingerea scopului comun, nu reprezintă prestări de servicii între 
parteneri şi nu dă naştere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri. 
 
Art. 2 Obiectul acordului 
 2.1.Obiectul acestui acord de asociere  este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 
 contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin 
în pregatirea  proiectului si implementarea activităţilor aferente proiectului: „Modernizare drum 
judetean DJ 107I:Aiud(DN1) Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti 
Catuni-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-
Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000 - km.76+540 ”  , care se afla pe Lista proiectelor 
propuse pentru finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 , Axa prioritară nr. 6 – 
„Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanta regionala” , Prioritate de intervenţie 6.1 – 
„Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura 
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”. 
 
Art. 3 Principiile de buna practică ale parteneriatului 
3.1 Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalităţile precizate in 
prezentul acord de parteneriat. 
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3.2 Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor 
privind evoluţia proiectului. 
3.3 Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi 
de etică.  
3.4 Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 
conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.  
3.5 Semnatarii prezentului acord înţeleg şi acceptă faptul că rolurile si responsabilităţile prevăzute 
la art. 6.1, ce revin fiecăreia dintre părţile semnatare, vor fi indeplinite prin utilizarea de resurse 
umane proprii şi/sau externalizare de activităţi. Externalizarea de activităţi este acceptată dacă va 
fi  în mod explicit descrisă în cererea de finanţare, la subsecţiunea corespunzătoare şi dacă se 
supune regulilor prevăzute de Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Specifice şi legislaţiei 
naţionale aplicabile.  
Art. 4 Durata acordului 
4.1. Durata acordului este de 5 ani de la data de lansare a procedurii privind achizitia publica de 
servicii de proiectare, in vederea depunerii cererii de finantare. Prelungirea perioadei de 
implementare a proiectului conduce automat la extinderea duratei prezentului acord. 
4.2. In  situatia  in care proiectul va fi declarat neeligibil, prezentul Acord inceteaza de drept, la 
data comunicarii rezultatului. 
  
Art. 5 Drepturi şi obligaţii ale partenerilor 
5.1 Drepturi şi obligaţii ale Liderului de parteneriat  

  -Liderul de Parteneriat –Consiliul judetean Alba va initia procedura de achizitie a serviciilor 
de elaborare a  documentatiei tehnico-economice  in vederea intocmirii proiectului „Modernizare 
drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1) Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-
Barlesti Catuni-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-
Izbita-Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000 - km.76+540 ” aflat pe  pe Lista 
proiectelor propuse pentru finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 , Axa 
prioritară nr. 6 – „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanta regionala” . 
 -Liderul de Parteneriat va depune cererea de finanţare şi anexele acesteia, conform 
formatului şi modalităţilor stabilite prin Ghidul Solicitantului.  
 -Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerului –Municipiul Aiud - furnizarea oricăror 
informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării temei de proiectare, a cererii de 
finantare, a rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor 
în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

    -Costurile angajate de parteneri sunt eligibile în acelaşi fel ca şi costurile angajate de catre 
liderul de parteneriat, corespunzător rolurilor avute în proiect. 
− Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă să colaboreze şi să susţină  

derularea proiectului, inclusiv prin achiziţionarea echipamentelor necesare pentru activităţi de 
informare şi publicitate pe toată durata proiectului. 

− Să respecte termenele de derulare ale proiectului, precum şi termenele prevăzute pentru  
decontarea cheltuielilor. 

− Să ducă la îndeplinire obiectivele asumate prin contract. 
 -Liderul de proiect  va consulta partenerul  cu regularitate, îl va informa despre progresul 
în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
 -Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 
Management / Organismul intermediar POR.  
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 -Liderul de proiect va înainta Organismului Intermediar cererile de rambursare, împreună 
cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 
 -Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare 
pentru cheltuielile angajate de către ceilalalt  partener, care au fost certificate ca eligibile. 
 -În cazul în care partenerul municipiul Aiud, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 
obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea 
proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste 
obligaţii. 
 -În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a 
fost cauzat prejudiciul.  
 
5.2. Drepturi şi obligaţii ale partenerului 

− Să colaboreze şi să susţină derularea proiectului în modalităţile precizate în prezentul  
acord de parteneriat. 

− Să pună la dispoziţie documentatia tehnica (proiectul tehnic) sau să furnizeze expertiza  
sau resursele umane asumate, inclusiv cele necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a 
activităţilor pentru care este responsabil.  
− Sa informeze partenerul  şi să pună la dispoziţia acestuia  documentele necesare ce 
atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate. 
 -Să respecte termenele de derulare a proiectului şi decontarea cheltuielilor. 
 -Să ducă la îndeplinire obiectivele cuprinse in proiect. 
 -Cheltuielile angajate de partenerul Municipiul Aiud, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi 
cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 
 -Partenerul are dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din 
procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca 
eligibile. 
 -Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 
informat  despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de 
proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
 -Partenerul are dreptul să fie consultat , de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor 
pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 
aprobării de către Autoritatea de Management / Organismul Intermediar POR. 
 -Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, 
Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism 
abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor 
cofinanţate din instrumente structurale.  
 -Partenerul este obligat să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 
 -În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect.     
 
Art. 6 Roluri şi responsabilităţi ale partilor în pregatirea si implementarea proiectului 
6.1. Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos: 
 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 
Lider de proiect  - Intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru 

proiectul „Modernizare drum judetean DJ 
107I:Aiud(DN1) Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-
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Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea 
Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-
Bucium-Izbita-Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)  
km.0+000 - km.76+540 ” 

- Întocmirea cererii de finanţare; 
- Asigurarea managementului proiectului; 
- Organizarea licitaţiilor; 
- Contractarea lucrărilor de execuţie si a seviciilor de 

supraveghere a lucrarilor; 
- Supervizarea prealabilă a perioadelor de execuţie 

propuse de către executanţi; 
- Urmărirea încadrării lucrărilor în graficele de timp stabilite; 
- Urmărirea modului de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi 

calitativ, ţinând seama de indicatorii prezentaţi în cererea 
de finanţare; 

- Urmărirea respectării clauzelor contractuale privind 
aspectele de natură tehnică, economică şi juridică 
(subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente 
lucrărilor executate, etc.); 

- Monitorizarea permanentă a respectării recomandărilor de 
protecţie a mediului; 

- Recepţia lucrărilor; 
- Punerea în funcţiune a construcţiilor şi instalaţiilor; 
 

Partener 1 - Participarea în organizarea licitaţiilor; 
- Urmărirea încadrării lucrărilor în graficele de timp stabilite; 
- Urmărirea modului de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi 

calitativ, ţinând seama de indicatorii de realizare din 
matricea cadrului logic a activităţilor proiectului; 

- Urmărirea respectării clauzelor contractuale privind 
aspectele de natură tehnică, economică şi juridică 
(subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente 
lucrărilor executate etc.); 

- Monitorizarea permanentă a respectării recomandărilor de 
protecţie a mediului; 

- Furnizarea de informaţii liderului de proiect pentru 
întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare; 

- Implicarea în evaluarea proiectului; 
- Participarea la recepţia lucrărilor; 
 

 
6.2. Contribuţia partenerilor la la implementarea proiectului 
Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este 
precizat în prezentul acord. 
 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de proiect 
Consiliul Judeţean Alba 

100% pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice 
96,08% din totalul cheltuielilor de implementare a 
proiectului 

Partener 1 
Primaria municipiului Aiud 

3,92% din totalul cheltuielilor de implementare a proiectului 
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6.3. Plăţi 

Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect - Consiliul Judeţean Alba - 
din contul deschis distinct al proiectului. 

Art. 7 Proprietatea 
 7.1.Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/ extins şi natura 
activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare 
în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 
 7.2. Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de 
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii 
ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 
 7.3.Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în 
scopul pentru care au fost achiziţionate. 
 7.4.Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la 
finalizarea proiectului. 
 
Art. 8 Notificări  
8.1 Orice comunicare între Parteneri în legatură cu prezentul Acord se va face în scris. 
8.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire. 
8.3 Comunicările între părti care nu se referă la datele şi informaţiile confidenţiale se pot face prin 
telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia ca primirea comunicării sa fie confirmată şi să 
poată fi dovedită. 
 
Art . 9 Legea aplicabilă 
9.1 Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
9.2 Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării 
anumitor clauze, prin act adiţional,  oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste 
circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord 
de Parteneriat. 
 
Art. 10 Litigii  
10.1 Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi solutionată 
pe calea negocierilor între Părţi, iar în situatia în care acestea nu ajung la niciun acord privind 
soluţionarea disputei, aceasta va fi soluţionată de instanţele competente, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei aplicabile.  
 
Art.11 Prevederi finale  
11.1 Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au fost investiţi, 
la data semnării/executării prezentului contract/acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a 
semna si executa prezentul Acord de Parteneriat. 
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Întocmit în 3  exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 
cererea de finanţare. 
 
 
 
Semnături 
Lider de                                     Ion DUMITREL                              Semnatura    …………2015 
Proiect                           Presedinte al Consiliului Judetean Alba                                   Alba Iulia 
 
 
 
Partener                                 Mihai Horaţiu JOSAN                         Semnatura   ………..2015 
                                             Primar, Municipiul Aiud                                                  Alba Iulia 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA  
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2015; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea „Parcul 
Industrial Cugir”SA 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, nr. 7081/20.04.2015; 
Văzând: 
Adresa societăţii „Parcul Industrial Cugir”  SA înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub 

nr.5803/30.03.2015; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art.91-(2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art.97 şi art.115 (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1 Se acordă mandat special domnului Aitai Marian Florin, reprezentant al Judeţului 
Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea „Parcul Industrial Cugir” SA pentru 
modificarea şi completarea Actului constitutiv al societăţii după cum urmează: 

 
1. La articolul 13, după punctul B se introduce un nou punct, punctul C, cu următorul 

cuprins:  
„C. Secretarul Consiliului de administraţie  are următoarele atribuţii : 
a) Asigură pregătirea, organizarea si desfăsurarea sedintelor Consiliului de   Administratie; 
b) Întocmeste ordinea de zi a sedintelor în baza proiectului dat de Presedintele Consiliului de 

Administratie 
c) Pregăteste mapele de sedintă cu documentele ce se supun spre analiză în sedinta 

Consiliului de Administratie si transmite administratorilor câte un set întreg din aceste 
documente, de regulă, cu 5 zile înainte de desfăşurarea sedinţei, cu exceptia documentelor 
care contin informatii confidentiale sau clasificate; asemenea documente pot fi consultate 
doar la sediul societătii, ele vor fi puse la dispozitia administratorilor, cu respectarea 
legislatiei în vigoare, în ziua sedintei, înainte de începerea acesteia, si vor fi restituite 
secretarului imediat după   terminarea sedintei. 

d) Redactează hotărârile Consiliului de Administratie, în baza dezbaterilor consemnate în 
procesul verbal al sedintelor. 

e) Asigură un sistem viabil de transmitere a deciziilor Consiliului de Administratie spre cei 
însărcinati cu indeplinirea lor.” 
 
 



2. Art.16  Auditul statuar şi auditul intern se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 
„Art.16 Auditul statutar şi auditul intern  
Situaţiile financiare ale societatii sunt supuse auditului statutar în condiţiile legii. 

  Auditul statutar se efectuează de către PFA TAMAS-SZORA ATTILAULTING SRL 
ALBA IULIA, cu sediul în Alba Iulia, str.Ionel Pop, nr.24, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr.J01/1050/2003, cod fiscal R159779969, reprezentată în calitate de 
administrator, de Tamas Szora ATILA, născut la data de 17.05.1960, în comuna Galautas, 
jud.Harghita, cu domiciliul în Alba Iulia, str.Ionel Pop nr.24, CNP 16000517011117, CI seria AX, 
nr.082111. 

Auditul intern al intreprinderii publice-societatii este organizat de către compartimentul de 
audit intern al autorităţii  tutelare.”  
 

 
Art.2 Reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 

Parcul Industrial Cugir va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
      

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului-judeţul Alba; 
- Societăţii Parcul Industrial Cugir SA; 
- Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE,                                                                         AVIZAT, 

                 Ion DUMITREL                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                            Dana POTOPEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 20.04.2015  
Înregistrat sub nr.75 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea “Devizului General” și a „Planului de achiziții” aferente proiectului   

“Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” finanțat în cadrul Programului 
Operațional Sectorial MEDIU 

 
 

Consiliul Județean Alba întrunit în ședință ordinară în data de 28.04.2015. 
Luând în dezbatere:  

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea “Devizului General” și a 
„Planului de achiziții” aferente proiectului   “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Alba” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU. 
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - UIP  SMID nr. 7162/21.04.2015. 

Ținând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 213/29.12.2014 privind actualizarea “Devizului 
general” din cadrul documentației tehnico-economice aferente proiectului   “Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” finanțat în cadrul Programului 
Operațional Sectorial MEDIU; 
- Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 48/26.02.2015 şi nr. 62/20.04.2015   privind 
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 213/29.12.2014 privind 
actualizarea “Devizului general” din cadrul documentației tehnico-economice aferente 
proiectului   “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” finanțat în cadrul 
Programului Operațional Sectorial MEDIU cu modificările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 16/24.01.2013 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru proiectul  “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” 
- Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 228/23.12.2013 privind aprobarea modificării 
Planului de achiziție din cadrul Studiului de fezabilitate pentru proiectul  “Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” finanțat în cadrul Programului 
Operațional Sectorial MEDIU, 

Având în vedere prevederile: 
- Hotărârii Guvernului  nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului – cadru al 
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de 
intervenții – Anexa 4 – Metodologie; 
- art. 91 alin. (3), lit f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată 
cu modificările și completările ulterioare; 

- În temeiul art. 97 și al art. 115-(1) lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;  
 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1 Se aprobă actualizarea “Devizului General” aprobat prin Hotărârea Consiliului 
județean Alba nr. 213/29.12.2014 privind actualizarea “Devizului general” din cadrul 
documentației tehnico-economice aferente proiectului   “Sistem de Management Integrat al 



Deșeurilor în Județul Alba” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU, cu 
modificările ulterioare, urmând să aibă denumirea și conținutul din Anexa 1 – parte integrantă 
a prezentei hotărâri. 
Art. 2  Se aprobă actualizarea “Planului de achiziții” aprobat prin Hotărârea Consiliului 
județean Alba nr. 16/24.01.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul  
“Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”, cu modificările ulterioare, 
urmând să aibă denumirea și conținutul din Anexa 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 3 Președintele Consiliului Județean Alba, Dl. Ion Dumitrel, prin Unitatea de 
Implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba” va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al Județului Alba și se comunică: 
- Autorității de management pentru POS Mediu din cadrul Ministerului Fondurile 

Europene; 
- Instituției Prefectului  - Județul Alba; 
- Direcției tehnice – UIP SMID, din cadrul Consiliului Județean Alba. 

 
 
 
 PREȘEDINTE, 
Ion DUMITREL  

                                                                                                    Avizat, 
                                                                            SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 
                                                                                            Dana POTOPEA 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 82 din 20.04.2015 
Alba Iulia,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2 

( Lei)  ( Euro) (Lei)  ( Euro) ( Lei)  ( Euro) ( Lei)  ( Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro)
1 2 3a 4a 5a 6a 7a 8a 3b 4b 5b 6b 7b 8b 3c 4c 5c 6c 7v 8c

1.1 Obtinerea terenurilor 10,000.00 2,299.91 2,400.00 551.98 12,400.00 2,851.89 10,000.00 2,299.91 2,400.00 551.98 12,400.00 2,851.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenurilor 16,217.00 3,729.76 3,892.08 895.14 20,109.08 4,624.90 16,217.00 3,719.76 3,892.08 892.74 20,109.08 4,612.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 
la starea initiala 532,396.00 122,446.18 127,775.04 29,387.08 660,171.04 151,833.27 532,396.00 122,446.18 127,775.04 29,387.08 660,171.04 151,833.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

558,613.00 128,475.85 134,067.12 30,834.20 692,680.12 159,310.06 558,613.00 128,465.85 134,067.12 30,831.80 692,680.12 159,297.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,184,673.00 272,463.89 284,321.52 65,391.33 1,468,994.52 337,855.23 1,184,673.00 272,463.89 284,321.52 65,391.33 1,468,994.52 337,855.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 Studii de teren - (Asistenta tehnica asigurata de 
proiectant - studii de teren suplimentare 46,080.00 10,597.98 11,059.20 2,543.51 57,139.20 13,141.49 46,080.00 10,597.98 11,059.20 2,543.51 57,139.20 13,141.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3.1 46,080.00 10,597.98 11,059.20 2,543.51 57,139.20 13,141.49 46,080.00 10,597.98 11,059.20 2,543.51 57,139.20 13,141.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 444,800.00 102,299.91 0.00 0.00 444,800.00 102,299.91 444,800.00 102,299.91 0.00 0.00 444,800.00 102,299.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3.2 444,800.00 102,299.91 0.00 0.00 444,800.00 102,299.91 444,800.00 102,299.91 0.00 0.00 444,800.00 102,299.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3.1-Cheltuieli pentru intocmirea proiectelor tehnice 
pentru obiectivele de constructii, inclusiv revizuirea 
proiectului tehnic pentru depozitul Galda de Jos

3,230,585.64 743,004.98 775,340.55 178,321.19 4,005,926.19 921,326.17 3,230,585.64 743,004.98 775,340.55 178,321.19 4,005,926.19 921,326.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3.2-Cheltuieli cu verificarea proiectelor 50,000.00 11,499.54 12,000.00 2,759.89 62,000.00 14,259.43 50,000.00 11,499.54 12,000.00 2,759.89 62,000.00 14,259.43 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3.3 3,280,585.64 754,504.52 787,340.55 181,081.08 4,067,926.19 935,585.60 3,280,585.64 754,504.52 787,340.55 181,081.08 4,067,926.19 935,585.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

3.4.1 - Asistenta Tehica pentru Managementul 
Proiectului - suport in procedurile de achizitie 652,585.45 150,088.65 156,620.51 36,021.28 809,205.96 186,109.93 652,585.45 150,088.65 156,620.51 36,021.28 809,205.96 186,109.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4.2- Asistenta tehnica pentru revizuirea 
documentatiilor de atribuire 206,360.00 47,460.90 49,526.40 11,390.62 255,886.40 58,851.52 206,360.00 47,460.90 49,526.40 11,390.62 255,886.40 58,851.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3.4 858,945.45 197,549.55 206,146.91 47,411.89 1,065,092.36 244,961.44 858,945.45 197,549.55 206,146.91 47,411.89 1,065,092.36 244,961.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Consultanta

3.5.1-Asistenta Tehnica pentru Managementul 
Proiectului - consultanta si asistenta tehnica pentru 
proiect

296,417.90 68,173.39 71,140.30 16,361.61 367,558.20 84,535.00 296,417.90 68,173.39 71,140.30 16,361.61 367,558.20 84,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.2-Asistenta Tehnica pentru Managementul 
Proiectului - asistenta pentru imbunatatirea 
capacitatii institutionale a beneficiarului

156,652.55 36,028.65 37,596.61 8,646.87 194,249.16 44,675.52 156,652.55 36,028.65 37,596.61 8,646.87 194,249.16 44,675.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.3- Servicii de publicitate şi campanie de 
informare şi conştientizare pentru proiect - cheltuieli 
de comunicare, informare si publicitate pentru 
proiect

107,029.50 24,615.80 25,687.08 5,907.79 132,716.58 30,523.59 107,029.50 24,615.80 25,687.08 5,907.79 132,716.58 30,523.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.4- Servicii de publicitate şi campanie de 
informare şi conştientizare pentru proiect - cheltuieli 
pentru campania de constientizare a publicului

534,909.40 123,024.24 128,378.26 29,525.82 663,287.66 152,550.06 534,909.40 123,024.24 128,378.26 29,525.82 663,287.66 152,550.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3.5 1,095,009.35 251,842.08 262,802.24 60,442.10 1,357,811.59 312,284.18 1,095,009.35 251,842.08 262,802.24 60,442.10 1,357,811.59 312,284.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor 
de construire
3.6.1- Supervizarea lucrarilor in timpul executiei 1,200,890.00 276,193.65 288,213.60 66,286.48 1,489,103.60 342,480.13 1,200,890.00 276,193.65 288,213.60 66,286.48 1,489,103.60 342,480.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6.2-Asistenta Tehnica asigurata de proiectant pe 
timpul executiei lucrarilor (daca nu este inclusa in 
cheltuielile cu proiectarea)

897,985.45 206,528.39 215,516.51 49,566.81 1,113,501.96 256,095.21 897,985.45 206,528.39 215,516.51 49,566.81 1,113,501.96 256,095.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3.6 2,098,875.45 482,722.04 503,730.11 115,853.29 2,602,605.56 598,575.34 2,098,875.45 482,722.04 503,730.11 115,853.29 2,602,605.56 598,575.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,824,295.89 1,799,516.07 1,771,079.01 407,331.88 9,595,374.90 2,206,847.95 7,824,295.89 1,799,516.07 1,771,079.01 407,331.88 9,595,374.90 2,206,847.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depozite neconforme din mediul urban 20,732,622.76 4,768,312.50 4,975,829.46 1,144,395.00 25,708,452.22 5,912,707.50 20,732,622.76 4,768,312.50 4,975,829.46 1,144,395.00 25,708,452.22 5,912,707.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spatii de depozitare neconforme in mediul rural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1.1 20,732,622.76 4,768,312.50 4,975,829.46 1,144,395.00 25,708,452.22 5,912,707.50 20,732,622.76 4,768,312.50 4,975,829.46 1,144,395.00 25,708,452.22 5,912,707.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1.2.1-Locatia: Galda de Jos 24,877,257.00 5,721,540.25 5,970,541.68 1,373,169.66 30,847,798.68 7,094,709.91 24,877,257.00 5,721,540.25 5,970,541.68 1,373,169.66 30,847,798.68 7,094,709.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1. Constructii si instalatii

4.1.1 Inchiderea depozitelor neconforme

4.1.2 Amenajarea de noi depozite

Capitolul 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Capitolul 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

TOTAL Cap. 3

Capitolul 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVELOR

TOTAL Cap. 2

Consiliul Judetean Alba

Judetul Alba

ESTIMARI IN COSTURI CURENTE

TOTAL Cap. 1

COST TOTAL (2012-2015) COSTURI ELIGIBILE POS MEDIU (20012 - 2015) COSTURI NEELIGIBILE POS MEDIU (2012 - 2015)

Capitolul 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENURILOR

Valoare cu TVA

privind cheltuielile de investitii necesare proiectului

"Studiu de fezabilitate pentru Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba" 

DEVIZ GENERAL 

Valoare cu TVANo crt Valoare fara TVA

Romania

la proiectul de hotarâre nr. 82/20.04.2015

  1 Euro=4,348 LEI, cursul din Contractul de finantare

TVAValoare cu TVA Valoare fara TVATVANUMELE CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR 
DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA TVA



( Lei)  ( Euro) (Lei)  ( Euro) ( Lei)  ( Euro) ( Lei)  ( Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro)
1 2 3a 4a 5a 6a 7a 8a 3b 4b 5b 6b 7b 8b 3c 4c 5c 6c 7v 8c

Valoare cu TVA Valoare cu TVANo crt Valoare fara TVA TVAValoare cu TVA Valoare fara TVATVANUMELE CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR 
DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA TVA

TOTAL 4.1.2 24,877,257.00 5,721,540.25 5,970,541.68 1,373,169.66 30,847,798.68 7,094,709.91 24,877,257.00 5,721,540.25 5,970,541.68 1,373,169.66 30,847,798.68 7,094,709.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1.4.1-Locatia: Galda de Jos 12,044,478.00 2,770,119.14 2,890,674.72 664,828.59 14,935,152.72 3,434,947.73 12,044,478.00 2,770,119.14 2,890,674.72 664,828.59 14,935,152.72 3,434,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1.4 12,044,478.00 2,770,119.14 2,890,674.72 664,828.59 14,935,152.72 3,434,947.73 12,044,478.00 2,770,119.14 2,890,674.72 664,828.59 14,935,152.72 3,434,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4.1.5 

4.1.6.1-Locatia: Blaj 3,599,339.91 827,815.07 863,841.58 198,675.62 4,463,181.49 1,026,490.68 3,599,339.91 827,815.07 863,841.58 198,675.62 4,463,181.49 1,026,490.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.6.2-Locatia: Tartaria 2,652,454.73 610,040.19 636,589.14 146,409.64 3,289,043.87 756,449.83 2,652,454.73 610,040.19 636,589.14 146,409.64 3,289,043.87 756,449.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1.6 6,251,794.64 1,437,855.25 1,500,430.71 345,085.26 7,752,225.35 1,782,940.51 6,251,794.64 1,437,855.25 1,500,430.71 345,085.26 7,752,225.35 1,782,940.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1.7.1-Locatia: Galda de Jos 14,775,382.00 3,398,201.93 3,546,091.68 815,568.46 18,321,473.68 4,213,770.40 14,775,382.00 3,398,201.93 3,546,091.68 815,568.46 18,321,473.68 4,213,770.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1.7 14,775,382.00 3,398,201.93 3,546,091.68 815,568.46 18,321,473.68 4,213,770.40 14,775,382.00 3,398,201.93 3,546,091.68 815,568.46 18,321,473.68 4,213,770.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1- Constructii si instalatii 78,681,534.40 18,096,029.07 18,883,568.26 4,343,046.98 97,565,102.66 22,439,076.05 78,681,534.40 18,096,029.07 18,883,568.26 4,343,046.98 97,565,102.66 22,439,076.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22,330.28 5,135.76 5,359.27 1,232.58 27,689.55 6,368.34 22,330.28 5,135.76 5,359.27 1,232.58 27,689.55 6,368.34

TOTAL 4.2.1 22,330.28 5,135.76 5,359.27 1,232.58 27,689.55 6,368.34 22,330.28 5,135.76 5,359.27 1,232.58 27,689.55 6,368.34

4.2.2.1-Locatia: Galda de Jos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4.2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2.4.1.-Locatia: Galda de Jos 192,667.00 44,311.64 46,240.08 10,634.79 238,907.08 54,946.43 192,667.00 44,311.64 46,240.08 10,634.79 238,907.08 54,946.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4.2.4 192,667.00 44,311.64 46,240.08 10,634.79 238,907.08 54,946.43 192,667.00 44,311.64 46,240.08 10,634.79 238,907.08 54,946.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4.2.5 

4.2.6.1-Locatia: Blaj 26,851.41 6,175.58 6,444.34 1,482.14 33,295.75 7,657.72 26,851.41 6,175.58 6,444.34 1,482.14 33,295.75 7,657.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2.6.2-Locatia: Tartaria 26,851.41 6,175.58 6,444.34 1,482.14 33,295.75 7,657.72 26,851.41 6,175.58 6,444.34 1,482.14 33,295.75 7,657.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4.2.6 53,702.82 12,351.15 12,888.68 2,964.28 66,591.50 15,315.43 53,702.82 12,351.15 12,888.68 2,964.28 66,591.50 15,315.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2.7.2-Locatia: Galda de Jos 4,340,938.00 998,375.80 1,041,825.12 239,610.19 5,382,763.12 1,237,986.00 4,340,938.00 998,375.80 1,041,825.12 239,610.19 5,382,763.12 1,237,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4.2.7 4,340,938.00 998,375.80 1,041,825.12 239,610.19 5,382,763.12 1,237,986.00 4,340,938.00 998,375.80 1,041,825.12 239,610.19 5,382,763.12 1,237,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2- Montaj utilaj tehnologic 4,609,638.10 1,060,174.36 1,106,313.14 254,441.85 5,715,951.24 1,314,616.20 4,609,638.10 1,060,174.36 1,106,313.14 254,441.85 5,715,951.24 1,314,616.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,705,797.56 392,317.75 409,391.41 94,156.26 2,115,188.97 486,474.01 1,705,797.56 392,317.75 409,391.41 94,156.26 2,115,188.97 486,474.01

TOTAL 4.3.1 1,705,797.56 392,317.75 409,391.41 94,156.26 2,115,188.97 486,474.01 1,705,797.56 392,317.75 409,391.41 94,156.26 2,115,188.97 486,474.01

4.3.2.1-Locatia: Galda de Jos 5,443,604.00 1,251,978.84 1,306,464.96 300,474.92 6,750,068.96 1,552,453.76 5,443,604.00 1,251,978.84 1,306,464.96 300,474.92 6,750,068.96 1,552,453.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3.2 5,443,604.00 1,251,978.84 1,306,464.96 300,474.92 6,750,068.96 1,552,453.76 5,443,604.00 1,251,978.84 1,306,464.96 300,474.92 6,750,068.96 1,552,453.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3.4.1-Locatia: Galda de Jos 6,573,547.00 1,511,855.34 1,577,651.28 362,845.28 8,151,198.28 1,874,700.62 6,573,547.00 1,511,855.34 1,577,651.28 362,845.28 8,151,198.28 1,874,700.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3.4 6,573,547.00 1,511,855.34 1,577,651.28 362,845.28 8,151,198.28 1,874,700.62 6,573,547.00 1,511,855.34 1,577,651.28 362,845.28 8,151,198.28 1,874,700.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4.3.5 

4.3.6.1-Locatia: Blaj 359,795.63 82,749.68 86,350.95 19,859.92 446,146.58 102,609.61 359,795.63 82,749.68 86,350.95 19,859.92 446,146.58 102,609.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.6.2-Locatia: Tartaria 359,795.63 82,749.68 86,350.95 19,859.92 446,146.58 102,609.61 359,795.63 82,749.68 86,350.95 19,859.92 446,146.58 102,609.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.6.3-Location: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3.6 719,591.26 165,499.37 172,701.90 39,719.85 892,293.16 205,219.22 719,591.26 165,499.37 172,701.90 39,719.85 892,293.16 205,219.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3.7.1-Locatia: Galda de Jos 13,633,944.00 3,135,681.69 3,272,146.56 752,563.61 16,906,090.56 3,888,245.30 13,633,944.00 3,135,681.69 3,272,146.56 752,563.61 16,906,090.56 3,888,245.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3.7 13,633,944.00 3,135,681.69 3,272,146.56 752,563.61 16,906,090.56 3,888,245.30 13,633,944.00 3,135,681.69 3,272,146.56 752,563.61 16,906,090.56 3,888,245.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3- Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj 28,076,483.82 6,457,332.99 6,738,356.12 1,549,759.92 34,814,839.94 8,007,092.90 28,076,483.82 6,457,332.99 6,738,356.12 1,549,759.92 34,814,839.94 8,007,092.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4.4.1

4.4.2.1-Locatia: Galda de Jos (incarcator și 
compactor)
TOTAL 4.4.2 

4.4.2 Amenajarea de noi depozite

4.3.2 Amenajarea de noi depozite

4.3.5 Statii de compostare

4.3.6 Statii de transfer

4.3.7 Instalatia de tratare mecano-biologica

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.3.3 Colectarea si transportul deseurilor - GLOBAL

4.3.4 Statia de sortare

4.4.1 Inchidere depozite neconforme in mediul urban

4.3.1Inchiderea depozitelor neconforme din mediul urban

4.2.4 Statie de sortare

4.2.7 Instalatie de tratare mecano-biologica

4.2.6 Statii de transfer

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu monta

4.2.3 Colectarea si transportul deseurilor - GLOBAL

4.2. Montaj utilaj tehnologic

4.2.5 Statii de compostare

4.1.6 Statii de transfer

4.2.1 Inchiderea depozitelor neconforme din mediul urban

4.2.2 Amenajare de noi depozite

4.1.7 Instalatii de tratare mecano-biologica

4.1.3 Colectarea si transportul deseurilor - GLOBAL

4.1.4 Statia de sortare

4.1.5 Statii de compostare



( Lei)  ( Euro) (Lei)  ( Euro) ( Lei)  ( Euro) ( Lei)  ( Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro)
1 2 3a 4a 5a 6a 7a 8a 3b 4b 5b 6b 7b 8b 3c 4c 5c 6c 7v 8c

Valoare cu TVA Valoare cu TVANo crt Valoare fara TVA TVAValoare cu TVA Valoare fara TVATVANUMELE CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR 
DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA TVA

4.4.4.1-Locatia: Galda de Jos (2 incarcatoare și 
2 camioane cu cârlig) 1,528,707.00 351,588.55 366,889.68 84,381.25 1,895,596.68 435,969.80 1,528,707.00 351,588.55 366,889.68 84,381.25 1,895,596.68 435,969.80

TOTAL 4.4.4 1,528,707.00 351,588.55 366,889.68 84,381.25 1,895,596.68 435,969.80 1,528,707.00 351,588.55 366,889.68 84,381.25 1,895,596.68 435,969.80

TOTAL 4.4.5 

4.4.6.1-Locația :Blaj (camion cu cârlig și 
containere) 2,496,921.40 574,268.96 599,261.14 137,824.55 3,096,182.54 712,093.51 2,496,921.40 574,268.86 599,261.14 137,824.53 3,096,182.54 712,093.39

4.4.6.2-Locația :Tărtăria (camion cu cârlig și 
containere) 3,337,842.80 767,673.14 801,082.27 184,241.55 4,138,925.07 951,914.69 3,337,842.80 767,673.14 801,082.27 184,241.55 4,138,925.07 951,914.69

TOTAL 4.4.6 5,834,764.20 1,341,942.10 1,400,343.41 322,066.10 7,235,107.61 1,664,008.20 5,834,764.20 1,341,942.00 1,400,343.41 322,066.08 7,235,107.61 1,664,008.08

4.4.7.1-Locatia: Galda de Jos (2 incarcatoare și 
1 camion cu cârlig) 1,041,398.00 239,511.96 249,935.52 57,482.87 1,291,333.52 296,994.83 1,041,398.00 239,511.96 249,935.52 57,482.87 1,291,333.52 296,994.83

TOTAL 4.4.7 1,041,398.00 239,511.96 249,935.52 57,482.87 1,291,333.52 296,994.83 1,041,398.00 239,511.96 249,935.52 57,482.87 1,291,333.52 296,994.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4- Utilaje fara montaj si echipamente 
de transport 8,404,869.20 1,933,042.61 2,017,168.61 463,930.23 10,422,037.81 2,396,972.84 8,404,869.20 1,933,042.51 2,017,168.61 463,930.20 10,422,037.81 2,396,972.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4.5.1

4.5.2.1-Locatia: Galda de Jos 1,956,135.00 449,893.05 469,472.40 107,974.33 2,425,607.40 557,867.39 1,956,135.00 449,893.05 469,472.40 107,974.33 2,425,607.40 557,867.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5.2 1,956,135.00 449,893.05 469,472.40 107,974.33 2,425,607.40 557,867.39 1,956,135.00 449,893.05 469,472.40 107,974.33 2,425,607.40 557,867.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,109,652.00 2,325,126.95 2,426,316.48 558,030.47 12,535,968.48 2,883,157.42 10,109,652.00 2,325,126.95 2,426,316.48 558,030.47 12,535,968.48 2,883,157.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5.4.1-Locatia: Galda de Jos 507,028.00 116,611.78 121,686.72 27,986.83 628,714.72 144,598.60 507,028.00 116,611.78 121,686.72 27,986.83 628,714.72 144,598.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5.4 507,028.00 116,611.78 121,686.72 27,986.83 628,714.72 144,598.60 507,028.00 116,611.78 121,686.72 27,986.83 628,714.72 144,598.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4.5.5 

4.5.6.1-Locatia: Blaj 25,287.00 5,815.78 6,068.88 1,395.79 31,355.88 7,211.56 25,287.00 5,815.78 6,068.88 1,395.79 31,355.88 7,211.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.6.2-Locatia: Tartaria 25,669.50 5,903.75 6,160.68 1,416.90 31,830.18 7,320.65 25,669.50 5,903.75 6,160.68 1,416.90 31,830.18 7,320.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5.6 50,956.50 11,719.53 12,229.56 2,812.69 63,186.06 14,532.21 50,956.50 11,719.53 12,229.56 2,812.69 63,186.06 14,532.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5.7.1-Locatia: Galda de Jos 423,543.00 97,410.99 101,650.32 23,378.64 525,193.32 120,789.63 423,543.00 97,410.99 101,650.32 23,378.64 525,193.32 120,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5.7 423,543.00 97,410.99 101,650.32 23,378.64 525,193.32 120,789.63 423,543.00 97,410.99 101,650.32 23,378.64 525,193.32 120,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4.5- Dotari 13,047,314.50 3,000,762.30 3,131,355.48 720,182.95 16,178,669.98 3,720,945.26 13,047,314.50 3,000,762.30 3,131,355.48 720,182.95 16,178,669.98 3,720,945.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4.6- Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132,819,840.02 30,547,341.33 31,876,761.60 7,331,361.92 164,696,601.62 37,878,703.25 132,819,840.02 30,547,341.23 31,876,761.60 7,331,361.89 164,696,601.62 37,878,703.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1 Organizarea de santier
5.1.1-Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 1,060,841.20 243,983.72 254,601.89 58,556.09 1,315,443.09 302,539.81 1,060,841.20 243,983.72 254,601.89 58,556.09 1,315,443.09 302,539.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1.2-Cheltuieli conexe ale organizarii de santier 548,057.05 126,048.08 131,533.69 30,251.54 679,590.74 156,299.62 548,057.05 126,048.08 131,533.69 30,251.54 679,590.74 156,299.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1 1,608,898.25 370,031.80 386,135.58 88,807.63 1,995,033.83 458,839.43 1,608,898.25 370,031.80 386,135.58 88,807.63 1,995,033.83 458,839.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1-Comisioane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2-Taxe 1,106,376.90 254,456.51 0.00 0.00 1,106,376.90 254,456.51 1,106,376.90 254,456.51 0.00 0.00 1,106,376.90 254,456.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3-Cote legale                                                                       805,618.20 185,284.77 0.00 0.00 805,618.20 185,284.77 805,618.20 185,284.77 0.00 0.00 805,618.20 185,284.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.4-Costul creditului 328,770.00 75,614.08 0.00 0.00 328,770.00 75,614.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328,770.00 75,614.08 0.00 0.00 328,770.00 75,614.08
TOTAL 5.2 2,240,765.10 515,355.36 0.00 0.00 2,240,765.10 515,355.36 1,911,995.10 439,741.28 0.00 0.00 1,911,995.10 439,741.28 328,770.00 75,614.08 0.00 0.00 328,770.00 75,614.08

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 14,237,742.19 3,274,549.72 3,417,058.13 785,891.93 17,654,800.32 4,060,441.65 14,237,742.19 3,274,549.72 3,417,058.13 785,891.93 17,654,800.32 4,060,441.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.3 14,237,742.19 3,274,549.72 3,417,058.13 785,891.93 17,654,800.32 4,060,441.65 14,237,742.19 3,274,549.72 3,417,058.13 785,891.93 17,654,800.32 4,060,441.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18,087,405.54 4,159,936.88 3,803,193.71 874,699.56 21,890,599.25 5,034,636.44 17,758,635.54 4,084,322.80 3,803,193.71 874,699.56 21,561,829.25 4,959,022.37 328,770.00 75,614.08 0.00 0.00 328,770.00 75,614.07

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 25,240.00 5,804.97 6,057.60 1,393.19 31,297.60 7,198.16 25,240.00 5,804.97 6,057.60 1,393.19 31,297.60 7,198.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 93,734.00 21,557.96 22,496.16 5,173.91 116,230.16 26,731.87 93,734.00 21,557.96 22,496.16 5,173.91 116,230.16 26,731.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

118,974.00 27,362.93 28,553.76 6,567.10 147,527.76 33,930.03 118,974.00 27,362.93 28,553.76 6,567.10 147,527.76 33,930.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

160,593,801.45 36,935,096.95 37,897,976.72 8,716,186.00 198,491,778.18 45,651,282.95 160,265,031.45 36,859,472.77 37,897,976.72 8,716,183.58 198,163,008.17 45,575,656.35 328,770.00 75,614.08 0.00 0.00 328,770.00 75,614.08

111,367,656.32 25,613,536.41 26,728,237.52 6,147,248.74 138,095,893.84 31,760,785.15 111,367,656.32 25,613,536.41 26,728,237.52 6,147,248.74 138,095,893.84 31,760,785.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL Cap. 4

Capitolul 5. ALTE CHELTUIELI

TOTAL Chap. 5

Cap 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

din care, C+M

4.5.6  Statii de transfer

Total General ESTIMAT
TOTAL Cap. 6

4.5.4 Statie de sortare

4.4.3 Colectarea si transportul deseurilor - GLOBAL

4.4.4 Statie de sortare

4.4.6  Statii de transfer

4.5. Dotari

4.5.1Inchideri depozite neconforme in mediul urban

4.5.2 Amenajare de noi depozite

4.5.3 Colectarea si transportul deseurilor - GLOBAL

4.5.5 Statii de compostare

4.5.7 Instalatie de tratare mecano-biologica

4.4.7 Instalatie de tratare mecano-biologica

4.4.5 Statii de compostare



( Lei)  ( Euro) (Lei)  ( Euro) ( Lei)  ( Euro) ( Lei)  ( Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro)
1 2 3a 4a 5a 6a 7a 8a 3b 4b 5b 6b 7b 8b 3c 4c 5c 6c 7v 8c

Valoare cu TVA Valoare cu TVANo crt Valoare fara TVA TVAValoare cu TVA Valoare fara TVATVANUMELE CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR 
DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA TVA

1,573,452.00 361,879.48 0.00 0.00 1,573,452.00 361,879.48 1,073,452.00 246,884.08 0.00 0.00 1,073,452.00 246,884.08 500,000.00 114,995.40 0.00 0.00 500,000.00 114,995.40

27,496.00 6,323.83 6,599.04 1,517.72 34,095.04 7,841.55 27,496.00 6,323.83 6,599.04 1,517.72 34,095.04 7,841.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41,634.00 9,575.44 9,992.16 2,298.10 51,626.16 11,873.54 41,634.00 9,575.44 9,992.16 2,298.10 51,626.16 11,873.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,642,582.00 377,778.75 16,591.20 3,815.82 1,659,173.20 381,594.57 1,142,582.00 262,783.34 16,591.20 3,815.82 1,159,173.20 266,599.17 500,000.00 114,995.40 0.00 0.00 500,000.00 114,995.40

162,236,383.45 37,312,875.69 37,914,567.92 8,720,001.83 200,150,951.38 46,032,877.52 161,407,613.45 37,122,256.11 37,914,567.92 8,719,999.40 199,322,181.38 45,842,255.51 828,770.00 190,609.48 0.00 0.00 828,770.00 190,609.48

Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a  
Proiectului
Cheltuieli cu auditul anual al proiectului

TOTAL CHELTUIELI CU SALARII PENTRU UNITATEA DE 
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI AUDITUL ANUAL AL 

TOTAL APLICATIE

Dotare pentru Unitatea de Implementare a Proiectului

CHELTUIELI CU SALARII PENTRU UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI AUDITUL ANUAL AL PROIECTULUI



ROMANIA  Anexa nr. 2 

JUDETUL ALBA  
la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 

…82…………. 
CONSILIUL JUDETEAN     

 
PLANUL DE ACHIZIȚII 

  
Nr. 
crt. 

CONTRACT / COMPONENTĂ   Valoare estimată 
contract                           

lei 

Tip contract Tip procedura 

1 Asistenţă tehnică pentru sprijin managerial in implementarea proiectului "Sistem de management 
intergrat  al deşeurilor din judeţul Alba" 1.444.353 Servicii 

licitatie deschisa 

2 Supervizarea lucrărilor de constructii din cadrul proiectului "Sistem de management  integrat al 
deşeurilor în judeţul Alba" 4.909.138 Servicii 

licitatie deschisa 

3 Servicii de publicitate si campanie de informare si constientizare pentru proiectul "Sistem de 
management  integrat al deşeurilor în judeţul Alba" 1.453.449 Servicii 

licitatie deschisa 

4 Auditul anual al proiectului "Sistem de management  integrat al deşeurilor în judeţul Alba" 236.934 Servicii cerere de oferta 

5 Asistenţă tehnică oferită de proiectant pe perioada executarii lucrarilor de construire a depozitului de 
deseuri Galda de Jos 847.860 Servicii 

licitatie deschisa 

6 Verificarea proiectului tehnic si a documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de 
construire pentru depozitul de deseuri Galda de Jos 47.389 Servicii 

achizitie directa 

7 Asistenta tehnica pentru revizuirea documentatiilor de atribuire a contractelor din cadrul proiectUlui 
"Sistem de management  integrat al deşeurilor în judeţul Alba" 521.760 Servicii cerere de oferta 

8 Furnizare echipamente pentru colectarea separata a deşeurilor si unităţi de compostare individuală, în 
cadrul proiectului "Sistem de management  integrat al deşeurilor în judeţul Alba" 10.109.652 Furnizare 

licitatie deschisa 

9 Furnizare echipamente pentru depozitul de deşeuri Galda de Jos, în cadrul proiectului "Sistem de 
management  integrat al deşeurilor în judeţul Alba" 1.956.135 Furnizare licitatie deschisa 

10 Construirea Centrului de management integrat al deseurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie 
de tratare mecano-biologică) Galda de Jos, judetul Alba  104.818.656 

Lucrari (executie pentru 
depozit si proiectare si 

executie pentru statia de 
sortare si statia de tratare) licitatie deschisa 

11 Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri din 
mediul urban din judeţul Alba 

Lot 1 Abrud 2.575,957,24 

Lucrari (proiectare si 
executie) 

licitatie deschisa 
Lot 2 Aiud 7.020.940,61 licitatie deschisa 
Lot 3 Alba Iulia 12.087.265,71 licitatie deschisa 
Lot 4 Blaj 4.483.369,07 licitatie deschisa 
Lot 5 Cîmpeni 2.241.388,59 licitatie deschisa 
Lot 6 Cugir 4.822.346,67 licitatie deschisa 
Lot 7 Ocna Mureș 15.432.952,11 licitatie deschisa 

12 Construirea a doua statii de transfer deseuri in judetul Alba 17.922.240 Lucrari (proiectare si 
executie) licitatie deschisa 
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Construire drumuri de acces pentru Centrul de management 
 integrat al deseurilor Galda de Jos si pentru staţiile de transfer 
 din judetul Alba 
 
 

Lot 1 CMID Galda de Jos 
 

8.346.383,82 
 

Lucrari ( execuție) 
 

licitatie deschisa 
 

Lot 2 Stație de transfer Tărtăria 684.021,18 
 Lucrari ( executie) licitatie deschisa 

Lot 3 Srtație de Transfer Blaj 1.486.599,31 Lucrari (executie) 
licitatie deschisa 

      
    
    
      
      

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului  

public al judeţului Alba   

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind cuprinderea unui imobil în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 7119/20.04.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Alba. 

Ţinând cont de prevederile: 

- Art. 91 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (5) pct. 10, art. 119, art. 120 şi art. 122 din Legea administraţiei 

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

- Art. 3 alin. (3), art. 18 şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 20/2015 privind aprobarea Acordului de asociere între 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean şi Municipiul Blaj prin Consiliul local,  în vederea realizării  

în comun a obiectivului „Amenajare bază de agrement în Municipiul Blaj”; 

- Hotărârii Consiliului local al municipiului Blaj nr. 4/2015 privind aprobarea Acordului de asociere 

între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean şi Municipiul Blaj prin Consiliul local,  în vederea 

realizării  în comun a obiectivului „Amenajare bază de agrement în Municipiul Blaj”; 

- Hotărârii Consiliului local al municipiului Blaj nr. 85/2015 prin care Consiliul local al municipiului 

Blaj aprobă transmiterea către Consiliul Judeţean Alba a cotei de  ½ părţi în devălmăşie din 

imobilul înscris în C.F. nr. 72553 cu nr. top/nr. cadastral 72553 (72553 C1 şi 72553 C2) în 

suprafaţă totală de 10.476 mp – bazin de înot şi anexa construită din cărămidă cu acoperiş de ţiglă - 

şi terenul aferent, din domeniul public al municipiului Blaj şi din administrarea Consiliului local al 

municipiului Blaj în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Alba; 

- Art. 5.1. lit. “b” şi 5.2. lit. “b” din Acordul de asociere încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean şi Municipiul Blaj prin Consiliul local. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 



HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se declară apartenenţa la domeniul public al judeţului Alba, a cotei de  ½ părţi în 

devalmăşie din bunului imobil “Bază de agrement”, situat în Parcul Avram Iancu din Municipiul Blaj, 

str. Republicii f.n., Judeţul Alba, compus din Bazin de înot şi Anexă şi teren aferent în suprafaţă de 

10.476 mp, înscris în C.F. nr. 72553 cu nr. cadastral 72553, 72553-C1 şi 72553-C2, potrivit planului 

de amplasament şi delimitare din anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 214, potrivit  anexei    

nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea provizorie în 

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate asupra cotei de  ½ părţi în devalmăşie din bunului imobil 

identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în favoarea domeniului public al judeţului Alba şi a dreptului 

de administrare în favoarea Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 4. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 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; 

- Consiliului local al municipiului Blaj; 

- Compartimentului Administrarea domeniului public şi privat; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 
   Avizat, 

                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                                       Dana POTOPEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 83 

Alba Iulia, 20 aprilie 2015 

 





        Anexa nr. 2 
    la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba 
                      nr. 83 din 20 aprilie  2015 

 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ALE BUNULUI IMOBIL CARE SE CUPRINDE LA POZIŢIA CU NR. CRT. 214  ÎN 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA 
Secţiunea  I 

Bunuri imobile 
Nr. 
Crt. 

Codul de  
Clasificare 

Denumirea  
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

214. 1.6.2. Bază de agrement Blaj – 
parţial 

Imobil situat administrativ în Parcul Avram Iancu din Municipiul Blaj, 
str. Republicii f.n., Judeţul Alba, compus din: 

- Bazin de înot (C1), din beton, cu adâncimea de 2,5 m şi 
suprafaţa de 1601 mp; 

- Anexă (C2), edificată în regim P, construită din cărămidă, 
fundaţie beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, 
având suprafaţa construită de 19 mp. 

Teren aferent în suprafaţă de 10.476 mp, înscris în C.F. nr. 72553 
cu nr. cadastral 72553, 72553-C1 şi 72553-C2. 
Cota actuală de proprietate este de ½ în devălmăşie în favoarea 
judeţului Alba şi ½ în devălmăşie în favoarea municipiului Blaj. 
 
Vecinătăţi: 
Nord – Baza sportivă – Complex sportiv şcolar şi Parcul Avram 
Iancu 
Sud – Str. Iuliu Maniu  
Est – Baza sportivă – Complex sportiv şcolar şi Parcul Avram Iancu 
Vest – Proprietăţi private 

2015  
 
Domeniul public 
al judeţului Alba 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a judeţului 

Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din 

Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare  

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor 

bunuri imobile, proprietate publică a judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare 

a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare;  

- Raportul de specialitate nr. 7120/20.04.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate 

publică a judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de 

investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare;  

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” nr. 3471/25.03.2015, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 5451/25.03.2015; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1385/25.02.2015, privind obiectivul executat din 

fonduri I.I.D. ”Conductă de aducţiune S.P. Ocna Mureş – Rezervoare Ciunga; Reabilitare susţinere 

conducta apă Râu Mureş – Ocna Mureş, Judeţul Alba”; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1385/25.02.2015, privind obiectivul executat din 

fonduri I.I.D. ”Racord electric sursa Bărăbanţ Dren – Judeţul Alba”. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) şi (4), lit. a) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare                           

nr. 1969-12770/2008. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 



HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a judeţului 

Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare a recepţionării obiectivului ”Conductă de aducţiune 

S.P. Ocna Mureş – Rezervoare Ciunga; Reabilitare susţinere conducta apă Râu Mureş – Ocna Mureş, Judeţul 

Alba”, realizat de către S.C. APA-CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, după cum 

urmează: 

- pentru bunului imobil “Construcţii şi teren aferent Staţiei de pompare Ocna Mureş”, cuprins la poziţia cu 

nr. crt. 124 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, de la valoarea de 

186.639,63 lei la valoarea de 467.364,72 lei; 

- pentru bunul imobil “Reţea refulare rezervor Uioara de Jos”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 125 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, de la valoarea de 102.299,28 lei la valoarea de 

342.578,23 lei. 

Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar, ca urmare a recepţionării obiectivului ”Racord 

electric sursa Bărăbant Dren – Judeţul Alba”, realizat de către S.C. APA-CTTA S.A. din Fondul de 

Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pe terenul aferent fostei captări “apă dren Bărăbanţ”, a bunului imobil 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 105 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, de la 

valoarea de 60.866,34 lei la valoarea de 75.478,24 lei. 

Art. 3. Bunurile imobile, identificate potrivit art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, cuprinse în Anexa 

nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-

12770/2008, vor avea următoarele valori de inventar: 

- la poziţia cu nr. crt. 17 – “Fosta captare apă dren Bărăbanţ”, valoarea de 14.611,90 lei; 

- la poziţia cu nr. crt. 35 – “Staţie de pompe Ocna Mureş”, valoarea de 449.459,65 lei; 

- la poziţia cu nr. crt. 37 – “Reţea refulare”, valoarea de 342.578,23 lei. 

Art. 4. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

-     Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”; 

- Societăţii Comerciale  APA–CTTA S.A; 

- Compartimentului Administrarea domeniului public şi privat; 

- Compartimentului contabilitate-financiar; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 PREŞEDINTE, 
 Ion DUMITREL 

                              Avizat, 
                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                          Dana POTOPEA 
            

 

Înregistrat sub nr. 84 

Alba Iulia, 20 aprilie 2015 
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JUDEŢUL ALBA 
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PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparaţii capitale la unele bunuri-spaţii în 

suprafaţă utilă totală de 59,81 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 

Basarabiei nr.5, proprietate publică a Judeţului Alba, date în administrarea Colegiului 

Medicilor Dentişti Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 28 aprilie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparaţii 

capitale la unele bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 59,81 mp, situate la subsolul imobilului 

din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei nr.5, proprietate publică a Judeţului Alba, date în 

administrarea Colegiului Medicilor Dentişti Alba ; 

- Raportul de specialitate nr.7115/20.04.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică; 

Văzând: 

- Adresa Colegiului Medicilor Dentişti Alba nr.16/26.03.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean 

Alba sub numărul 5657/27.03.2015. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Art.861 – (1) şi (2) din Noul Cod Civil; 

- Art. 3-(3) şi art.12-(5) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.44/26.02.2015 privind aprobarea dării în administrarea 

Colegiului Medicilor Dentişti Alba a unor bunuri-spaţii în suprafaţă utilă de 59,81 mpsituate la 

subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei nr.5, proprietate publică a 

Judeţului Alba; 

- Contractului de administrare nr.5255-13/23.03.2015, încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Colegiul Medicilor Dentişti Alba.  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 



HOTĂRÂRE 

Art.unic Se aprobă efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale la unele bunuri-spaţii în 

suprafaţă utilă totală de 59,81 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 

Basarabiei nr.5, proprietate publică a Judeţului Alba, date în administrarea Colegiului Medicilor 

Dentişti Alba, cu respectarea prevederile legale în domeniu. 

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

comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Colegiului Medicilor Dentişti Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 
PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

 
   Avizat, 

                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                                    Dana POTOPEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 85 

Alba Iulia, 20 aprilie 2015 



Golegiul Medicilor Dentigti
ALBA

NR16/26.03.2015

CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Colegiul Medicilor Dentisti Alba in baza contractului nr.l5/23.03.2015 va
solicita aprobarea efectuarii de reparatii capitale la sediul aprobat din strada
Basarabiei, nr.5ArJudet Alba in suprafata utila totala de 59r81mp situat in subsolul
imobilului:

Spatiul situat la subsolul imobilului,inscris : in C.F. nr.34684 Alba
Iulia,indentificat cu nr.topo l8l2/3/4lll1ll,in suprafata utila totala 14,89mp ;C.F.
nr.34684 Alba Iuli4indentificat nr.topo l8l2/3l4lllt[I,in suprafata utila totala
9,54mp ;C.F. nr.34684 Alba Iulia,indentfficat cu nr.topo l8l2/3l4ll/1DilI,in
suprafata utila totala l4,84mp ;C.F.nr.34684 Alba Iulia,indentificat cu nr.topo
l8l2/3/4lll|l)ilIl,in suprafata utila totala 10,50mp ;C.F.34684 Alba Iulia,indentificat
cu nr,topo l8l2/3/4/lllXl,in suprafata utila totala 10r04mp

Mentionam ca necesita reparatii capitale fiind intr-o situatie deplorabila si este
necesara efectuarea urmatoarelor lucrari:
l.Montare usi si geamuri termoizolante in prezent sunt doar geamuri care nu
sunt corspunzatoare ;
2.Placari si izolatii la pereti si tavane ;
3.Parchetat I
4.Placari in gresie holrscari si rampa intrare ;
S.Delimitare intrare cu schelet metalic si policarborant ;
6. Gratii geamuri exterioare I
7. Zugravit si vopsit scara interioara ;
8. Amenajari baie(gresie,faianta,chiuvetarwcroglinda) ;
9. Schimbare instalatie electrica cu tablou separat pana inainte de contuar;
l0.Instalatie de incalzire gaz si apa ;

PRESEDINTE
DRMURESAIY GHEORGHE

I
h A - ?
,&ry /'^' ./14/r



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.70/2013 privind aprobarea 

închirierii unor bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situate la etajul doi al 

imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a  

judeţului Alba, cu modificările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2015; 

Luând în dezbatere: 

-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.70/2013 privind 

aprobarea închirierii unor bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situate la etajul doi al 

imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a judeţului Alba, cu 

modificările ulterioare; 

-Raportul de specialitate nr. 7117/20.04. 2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică;   

Văzând: 

- Adresa doamnei Cornelia POPA, reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică 

dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Alba sub nr. 5993/01.04.2015; 

Avand in vedere prevederile: 

-art.91 alin. (1) lit.c) si art.123 alin. (1) din Legea administraţiei publice nr.215/2001, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.70/25.04.2013 privind aprobarea închirierii unor bunuri-

spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situate la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, 

str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a judeţului Alba; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.83/16.04.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr.70/25.04.2013 privind aprobarea închirierii unor bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă 

totală de 40 mp, situate la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, 

proprietate privată a judeţului Alba; 

- Contractul de inchiriere nr.6369/30.04.2013 încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Doamna 

Cornelia POPA, în calitate de reprezentantă a Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică 

dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5,Actul Adiţional nr.1/29.04.2014. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 



 

HOTĂRÂRE 

Art. I. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr.70/25.04.2013 privind aprobarea închirierii unor bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, 

situate la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate 

privată a judeţului Alba,cu modificările ulterioare, urmand sa aiba urmatorul continut: 

“Art.2-(1) Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului, în suprafaţă utilă de 

40mp, pana la data de 30 aprilie 2016, sens în care se va încheia Actul Adiţional nr.2 la contractul 

de închiriere nr.6369/30.04.2013.  

(2) Preţul chiriei pentru suprafaţa de 40 mp se stabileşte la suma de 280 lei/lună.” 

Art.II. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.70/2013, cu modificările 

ulterioare, rămân neschimbate.  

Art. III. Direcţia Gestionarea patrimoniului şi informatică va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Doamnei Cornelia POPA – Reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor de 

tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

    Avizat, 
                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                     Dana POTOPEA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 86 

Alba Iulia,20 aprilie 2015 
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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

 

 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui proces verbal de vecinătate 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor procese verbale de vecinătate; 

- Raportul de specialitate nr. 7121 / 20.04.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui proces verbal de vecinătate; 

- Adresa domnului Florea Ioan, prin mandatar Filipescu Florina Georgiana, ing. topograf, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 2079/04.02.2015, prin care se solicită semnarea 

procesului verbal de vecinătate pentru proprietatea sa înregistrată sub nr. top. 2911/3-2921/3/11, nr. 

top. 2911/3-2921/3/13, şi nr. top. 2911/3-2921/3/12, care se învecinează cu drumul judeţean            

DJ 107K- proprietate publică a Judeţului Alba. 

Având în vedere prevederile : 

- Art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului nr. 634/2006 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a 

documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, modificat şi completat prin 

Ordinul nr. 785/2011 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară. 

În temeiul art. 97- (1) şi art. 115- (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1.  Se aprobă procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre               

drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba şi terenul situat în comuna Întregalde, 

sat Ghioncani în suprafaţă totală de 19048 mp, identificat cu nr. top. 2911/3-2921/3/11 fînaţ în 

suprafaţă de 14189 mp., nr. top. 2911/3-2921/3/13 curţi construcţii în suprafaţă de 155 mp., nr. top. 



2911/3-2921/3/12 livadă în suprafaţă de 4704 mp. – proprietatea domnului Florea Ioan, solicitat pentru 

reglementarea situaţiei de Carte Funciară, prezentat în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

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

comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Domnului Florea Ioan prin mandatar Filipescu Florina Georgiana - ing.topograf; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

                
              Avizat, 

                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                                              Dana POTOPEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 87 

Alba Iulia,  20 aprilie 2015 



ROMÂNIA                                                    

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDETEAN                                         

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea lungimii si traseului drumului judetean  DJ705F: lim. Jud. Hunedoara-

Cabana Prislop-Cugir (DJ704), situat in judetul Alba 

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în  şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2015; 

Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea lungimii şi traseului 

drumului judeţean  DJ705F: lim. jud. Hunedoara-Cabana Prislop-Cugir (DJ704), situat in judeţul 

Alba;  

 - Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 7189 din 21 aprilie 2015; 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 12 şi 13 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 21 si 22 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 

- Art. 91 -(1) lit.”b” si “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 97 şi art.115 -(1), lit. “c” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările ş completările ulterioare, adoptă prezenta : 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea lungimii şi traseului drumului judeţean  DJ705F: lim. Jud. 

Hunedoara-Cabana Prislop-Cugir (DJ704), situat in judetul Alba, astfel: DJ705F: Cugir (DJ704) – 

Cabana Prislop (DF Raul Mic), km.0+000- km.12+800, cu lungimea de 12,80 km, având datele de 

identificare cuprinse în anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 1 



 Art. 2. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, însuşit prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001 şi atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 

974/2002 – Anexa nr. 1, cu modificarile si completarile ulterioare,  se modifică după cum urmează: 

- la poziţia nr. 73, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DJ 705F: Cugir (DJ 704) - Cabana 

Prislop (DF Râul Mic) ”,  coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Poz. km: 0+000 – 12+800; 

lungimea: 12,800 km”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2015”, coloana nr. 5 va avea 

următorul cuprins: „960.000“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002 – Anexa nr. 1 şi H.G. nr. 831/2014”, conform anexei nr.2, 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Direcţia tehnică, Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică şi Direcţia 

dezvoltare şi bugete, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

  

 

 PREŞEDINTE, 

           Ion DUMITREL 

 

 

                    Avizat, 

           Secretarul judetului, 

                         Dana POTOPEA 

 

 

 

 

 

ALBA IULIA,   21 aprilie 2015 

Nr. 91 
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    Anexa nr. 1 
                     la proiectul de Hotarare  

                      nr.91  din 21 aprilie 2015 
 
 

 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale drumului judeţean  DJ705F: Cugir (DJ704) -Cabana Prislop (DF Raul Mic)-.), km.0+000-km.12+800 

 
 

Nr.c
rt. 

Indicativ 
vechi 

Traseul drumului 
vechi 

Pozitii kilometrice 
vechi 

Lungimea 
( km ) 

Indicativ 
nou 

Traseul 
drumului nou 

Pozitii 
kilometrice 

noi 

Lungimea 
( km ) 

1. DJ705F 
 

Lim. Jud. Hunedoara-
Cabana Prislop-Cugir 

(DJ704) 
29+100-50+100 21,00 

 
DJ705F 

Cugir (DJ704)-
Cabana Prislop 
(DF Raul Mic) 

0+000 
12+800 

 
12,80 

 



         Anexa nr. 2 
la proiectul de Hotărâre nr. 91 din 21 aprilie 2015 

 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

ALE BUNULUI IMOBIL CARE SE MODIFICA LA POZIŢIA CU NR. CRT. 207  ÎN 
INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA 

 
 

Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
Crt. 

Codul de  
Clasificare 

Denumirea  
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

 
73 

 
1.3.7.2. 

DJ705F: Cugir 
(DJ704) –Cabana 
Prislop (DF Raul 
Mic) 
  
 

- Poz. km: 0+000 – km.12+800  sectorul de drum judetean aflat in domeniul 
public al judetului Alba 
- Lungimea totală: 12,800 km. 

 
 
 

 
2015 

 
960.000,0 

 
 
Domeniul public 
al judetului Alba 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Alba, in calitate de partener, în proiectul 
„SIMPLA -  Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector 
PLAnning)” din cadrul Programului H2020-EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea capacităţii 

autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei 
durabile” 

 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.04.2015, 
 
Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Alba, in calitate de partener, în proiectul „SIMPLA -  Planificare 

durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)” din 

cadrul Programului H2020-EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea capacităţii autorităţilor 

publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile” 

• Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnice si al Direcţiei Dezvoltare şi 

Bugete nr. 7.230/22.04.2015 la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Alba, in calitate de partener, în proiectul „SIMPLA -  Planificare 

durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)” din 

cadrul Programului H2020-EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea capacităţii autorităţilor 

publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile” 

Văzând: 

• Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 40 din 23.02.2012 privind aprobarea 

Masterplanului Energetic al Judeţului Alba; 

• Documentele Programului  H2020-EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea capacităţii 

autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei 

durabile” 

Având în vedere prevederile: 

• art. 91, alin. (6), lit a), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



În temeiul prevederilor art. 97 - (1) şi art. 115 – (1), lit. c din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 

prezenta: 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Alba, in calitate de partener, în 

proiectul „SIMPLA -  Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated 

Multi-sector PLAnning)” din cadrul Programului H2020-EE-2015-3-MarketUptake 

„Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în 

domeniul energiei durabile”. 

           (2) Potrivit Programului H2020-EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea capacităţii 

autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei 

durabile”, proiectul este finanţat in proporţie de 100% de către Comisia Europeană. 

Art. 2 Se împuterniceşte Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba – Domnul Florin 

Roman să semneze toate documentele necesare propunerii de proiect „SIMPLA -  

Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector 

PLAnning)” solicitate in conformitate cu prevederile Programului H2020-EE-2015-3-

MarketUptake „Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi implementa 

politici şi măsuri în domeniul energiei durabile”.  

Art. 3 Direcţia Tehnică si Direcţia Dezvoltare si Bugete vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba 

 

  PREŞEDINTE, 

            ION  DUMITREL                                                  

  AVIZAT, 

SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                      Dana Potopea 

 

 

ALBA IULIA, 22.04.2015 

NR. 92 



 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PRESEDINTE 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului 
creditelor interne şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii, pe anul 2014  
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2015; 
Luând in dezbatere: 

 expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale 
bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor interne şi bugetelor instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014 

  raportul de specialitate nr. 7034/20.04.2015 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete la proiectul 
de hotărâre înregistrat sub nr. 73 din data de 20 aprilie 2015. 

Având in vedere prevederile : 
-  art.57-(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.97 si art.115(1), litera “c” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă RÂ R E 
Art. 1  Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pe anul 2014, conform 

anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 2 Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe anul 2014, conform 

anexei nr. 2 - parte integranta a prezentei hotărâri. 
Art. 3 Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice si activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014, conform anexei nr. 3 - parte integranta a prezentei 
hotărâri. 

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

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
 
 
 PREŞEDINTE, 
   Ion Dumitrel                    AVIZAT 

SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                    Dana Potopea 
 
 

 
 
 
 
 Înregistrat sub nr. 73 
 Alba Iulia, 20.04.2015 



ROMÂNIA Anexa nr.1
JUDEŢUL ALBA la Proiect de Hotarare nr. 73
CONSILIUL JUDEŢEAN din 20.04.2015

lei
DENUMIRE INDICATORI Prevederi          iniţiale Prevederi definitive Execuţie la 

31.12.2014
A 0001 02 VENITURI TOTAL : 172,128,370 193,945,320 185,587,272

Venituri curente(I+II) 117,578,000 130,797,100 127,663,707
   I. Venituri fiscale (1+2) : 116,077,000 129,216,000 126,077,365
1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la
persoane fizice, din care :

46,770,000 48,732,000 48,731,980

     a) cote si sume defalcate din impozitul pe venit 46,770,000 48,732,000 48,731,980
2. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 69,307,000 80,484,000 77,345,385
   a)  sume defalcate din TVA 67,857,000 79,049,000 75,754,655

b) taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1,450,000 1,435,000 1,590,730

   II. Venituri nefiscale (1+2) : 1,501,000 1,581,100 1,586,342
1. Venituri din proprietate 60,000 76,000 84,239
2. Vanzari de bunuri si servicii 1,441,000 1,505,100 1,502,103
Venituri din capital: 0 0 392
1. Venituri din valorificarea unor bunuri 392
 Subventii : 50,859,150 54,455,850 53,608,511
 Subventii de la bugetul de stat 50,859,150 54,455,850 53,608,511
Sume primite de la UE/alti donatori in contul
platilor efectuate

3,691,220 8,692,370 4,314,662

B 50.02 CHELTUIELI TOTAL : 176,673,000 198,489,950 177,106,552
51.02 Autoritati publice si actiuni externe : 16,179,990 22,522,850 15,176,431
- Autoritati executive

16,179,990 22,522,850 15,176,431
54.02 Alte servicii publice generale : 1,269,910 1,679,160 1,367,106
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale 295,750
- Servicii publice comunitare de evidenta persoanelor 687,000 699,500 695,500
- Alte servicii publice generale 582,910 683,910 671,606
55.02 Tranzactii privind datoria publica si
imprumuturi 4,765,000 2,736,500 2,325,211
60.02 Aparare: 295,000 295,000 284,818
- Aparare nationala 295,000 295,000 284,818
61.02 Ordine publica si siguranta nationala 150,000 -483,340 -686,125
Protectia civila si protectia contra incendiilor 150,000 -483,340 -686,125
65.02 Invatamant : 15,532,910 16,534,160 15,279,425
- Invatamant primar 8,169,910 7,697,910 6,661,735
- Invatamant special 7,323,000 8,596,250 8,383,422
- Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 40,000 240,000 234,268
66.02 Sanatate : 3,951,000 5,475,180 4,499,791
- Spitale generale 3,951,000 5,475,180 4,499,791
67.02 Cultura, recreere si religie : 16,412,000 19,247,600 18,849,584

PE ANUL 2014
CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL  AL JUDEŢULUI ALBA



-Biblioteci publice comunale, orasenesti. municipale 1,384,000 1,460,000 1,454,608
- Muzee 1,860,000 2,010,000 2,009,318
- Institutii publice de spectacole si concerte 1,118,000 1,162,000 1,156,502
- Sericii recreative si sportive 1,635,000 2,150,000 2,136,418
- Servicii religioase 7,000,000 8,000,000 7,932,119
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 3,415,000 4,465,600 4,160,619
68.02 Asigurari si asistenta sociala: 81,890,680 84,309,830 81,604,127
- Asistenta sociala pentru familie si copii 80,340,680 82,052,680 80,008,955
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei
sociale 1,550,000 2,257,150 1,595,172
70.02 Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu
si ape 533,880 1,028,880 931,836
- Alimentare cu apa 113,880 608,880 531,836
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale 420,000 420,000 400,000
74.02 Protectia mediului : 6,047,330 6,267,130 2,870,089
Reducerea si controlul poluarii 3,887,120 4,037,120 1,259,184
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 2,160,210 2,230,010 1,610,905
80.02 Actiuni generale  economice 320,000 322,000 121,877
Programe de dezvoltare regionala si sociala 320,000 322,000 121,877
83.02 Agricultura, silvicultura si vanatoare 600,300 1,136,000 1,136,000
Camera Agricola 600,300 1,136,000 1,136,000
84.02 Transporturi 27,298,000 36,049,000 32,204,494
- Drumuri si poduri 26,235,000 34,876,000 31,180,125
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 1,063,000 1,173,000 1,024,369
87.02 Alte actiuni economice 1,427,000 1,370,000 1,141,888
- Turism 1,352,000 1,255,000 1,026,888
- Alte actiuni economice 75,000 115,000 115,000
98.02 Excedent 8,480,720



ROMÂNIA Anexa nr. 2
JUDEŢUL ALBA la Proiect de Hotarare nr. 73
CONSILIUL JUDEŢEAN din 20.04.2015

lei 
DENUMIRE INDICATORI Prevederi          

iniţiale Prevederi definitive Execuţie la 
31.12.2014

A 50.07 CREDITE INTERNE : 15,262,040 11,607,160 3,182,917

70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică : 2,643,660 2,643,660 1,887,317

Alimentare cu apa 2,643,660 2,643,660 1,887,317

74.07 Protectia mediului 8,963,500 8,963,500 1,295,600

Reducerea şi controlul poluării 2,600,000 2,600,000 841,069

Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 6,363,500 6,363,500 454,531

84.07 Transporturi 3,654,880 0 0

Drumuri şi poduri 3,654,880 0 0

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
PE ANUL 2014



ROMÂNIA Anexa nr. 3
JUDEŢUL ALBA la Proiect de Hotarare nr. 73
CONSILIUL JUDEŢEAN din 20.04.2015

lei 
DENUMIRE INDICATORI Prevederi          

iniţiale Prevederi definitive Execuţie la 
31.12.2014

A 0001 10 VENITURI TOTAL : 88,141,330 95,542,720 90,260,257
Venituri curente 76,048,850 80,083,250 77,866,679
Venituri nefiscale (1+2+3+4) : 76,048,850 80,083,250 77,866,679
1. Venituri din proprietate 75,200 96,500 101,085
2. Venituri din prestări servicii 75,971,150 79,480,860 77,670,144
3. Diverse venituri 58,500 48,060
4. Transferuri voluntare, altele decat subvenţiile 2,500 447,390 47,390
Venituri din capital 4,180 25,460 26,098
Venituri din valorificarea unor bunuri 4,180 25,460 26,098
Incasari din rambursarea acordate 214,330
 Subvenţii (1+2) : 10,944,300 14,075,680 12,341,823
1.Subvenţii de la bugetul de stat 568,000 568,000 0
2.Subvenţii de la alte administraţii (subvenţii pentru

instituţii publice)
10,376,300 13,507,680 12,341,823

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul
plăţilor efectuate

1,144,000 1,144,000 25,657

B 50.10 CHELTUIELI TOTAL : 88,355,650 95,542,720 90,125,968
54.10 Alte servicii publice generale : 839,170 851,670 773,729
- Servicii publice comunitare de evidenta persoanelor 839,170 851,670 773,729
55.10 Tranzacţii privind datoria publică şi
împrumuturi 280,000 207,000 172,995
66.10 Sănătate : 78,805,680 84,349,240 79,688,585
Spitale generale 78,805,680 84,349,240 79,688,585
67.10 Cultura, recreere şi religie : 6,061,830 7,153,140 6,795,506
- Muzee 2,583,830 2,792,340 2,659,265
- Institutii publice de spectacole si concerte 1,218,000 1,265,800 1,260,302
- Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 2,260,000 3,095,000 2,875,939
83.10 Agricultură, silvicultură şi vânătoare : 674,970 1,211,670 1,204,713
Camera Agricolă 674,970 1,211,670 1,204,713
87.10 Alte acţiuni economice 1,694,000 1,770,000 1,490,440
- Alte actiuni economice 1,694,000 1,770,000 1,490,440

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 
FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2014



 
 
 

ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului 

creditelor interne, bugetelor instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii şi bugetul fondurilor externe nerambursabile, 

 pentru trimestrul I al anului 2015 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2015; 
Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie 
ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor interne si bugetelor instituţiilor publice 
si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru trimestrul I al anului 2015. 

 - raportul nr.  7032/20.04.2015 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete cu privire la proiectul 
de hotărâre înregistrat sub nr. 72 din 20.04.2015; 
Având in vedere prevederile : 

- art. 49 alin. 12, 13 din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 91-(3), litera “a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.97 si art.115(1), litera “c” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
 

H O T Ă RÂ R E 
 

Art. 1  Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru trimestrul 
I al anului 2015 conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2  Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pentru trimestrul I al 
anului 2015  conform anexei nr. 2 - parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art. 3 Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii si subvenţii din bugetul local pentru trimestrul I al anului 2015 conform anexei nr. 3 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4 Se aproba contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru 
trimestrul I al anului 2015 conform anexei 4 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

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

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

     Secretarul Judeţului, 
                                                    Dana Potopea 

 
Înregistrat sub nr. 72 
Alba Iulia, 20.04.2015 



JUDETUL ALBA Anexa nr. 1
la Proiect de Hotarare nr. 72
din 20.04.2015

lei

DENUMIRE Cod 
indicator

Prevederi 
anuale

Prevederi 
trimestriale 

cumulate

Executie la 
31.03.2015

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 000102 167,810,680 44,236,010 48,839,021
I.  VENITURI CURENTE 0002 112,539,680 29,062,410 34,643,315
A.  VENITURI FISCALE 0003 134,038,000 35,842,230 37,373,040
A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0006 57,071,000 14,379,570 16,023,036

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 57,071,000 14,379,570 16,023,036
A2.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 0010 76,967,000 21,462,660 21,350,004
Sume defalcate din TVA 1102 75,452,000 21,041,000 21,041,000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 
desfasurarea de activitati

1602 1,515,000 421,660 309,004

B.   VENITURI NEFISCALE (0013+0014) 0012 -21,498,320 -6,779,820 -2,729,725
B1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 66,000 18,010 10,880
Venituri din proprietate 3002 66,000 18,010 10,880
B2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 -21,564,320 -6,797,830 -2,740,605
Venituri din prestari servicii si alte activitati 3302 1,261,000 315,000 337,291
Amenzi, penalitati si confiscari 3502 81,000 19,990 1,053
Diverse venituri 3602 98,000 25,000 10,816
Donatii si sponsorizari 370201 6,400 6,400 10,235
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de 
dezvoltare a bug local(cu semnul minus)

370203 -23,010,720 -7,164,220 -3,100,000

IV.  SUBVENTII 0017 55,271,000 15,173,600 14,195,706
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE

0018 55,271,000 15,173,600 14,195,706

Subventii de la bugetul de stat 4202 55,271,000 15,173,600 14,195,706
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 5002 167,810,680 44,236,010 36,142,139
Autoritati publice si actiuni externe 5102 11,976,600 3,952,400 2,468,404
CHELTUIELI CURENTE 5102.01 11,976,600 3,952,400 2,469,404
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10 5,971,000 1,792,000 1,393,304
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5102.20 5,537,600 1,857,400 1,073,100
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 453,000 303,000 3,000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5102.59 15,000 0 0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT

5102.84 0 0 -1,000

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 5102.8501 0 0 -1,000
Autoritati executive si legislative 510201 11,976,600 3,952,400 2,468,404
Autoritati executive 51020103 11,976,600 3,952,400 2,468,404
Alte servicii publice generale 5402 1,656,000 501,500 344,425
CHELTUIELI CURENTE 5402.01 1,656,000 501,500 345,359
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10 346,000 104,000 78,812
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5402.20 460,000 156,000 72,547
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

5402.51 850,000 241,500 194,000

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT

5410.84 0 0 -934

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 5408501 0 0 -934
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 540210 850,000 241,500 194,000
Alte servicii publice generale 540250 806,000 260,000 150,425
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 5502 6,320,000 1,480,000 464,030
CHELTUIELI CURENTE 5502.01 6,320,000 1,480,000 464,030
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5502.20 200,000 100,000 50,256
TITLUL III DOBANZI 5502.30 6,120,000 1,380,000 413,774

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDETULUI ALBA  
PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2015



Aparare 6002 339,000 119,000 67,787
CHELTUIELI CURENTE 6002.01 339,000 119,000 67,787
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6002.20 339,000 119,000 67,787
Aparare nationala 600202 339,000 119,000 67,787
Ordine publica si siguranta nationala 6102 243,000 63,000 15,721
CHELTUIELI CURENTE 6102.01 243,000 63,000 15,721
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6102.20 243,000 63,000 15,721
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila 
nonmilitara)

610205 243,000 63,000 15,721

INVATAMANT 6502 17,296,950 4,901,480 4,370,567
CHELTUIELI CURENTE 6502.01 17,296,950 4,901,480 4,370,567
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 4,036,300 1,240,490 1,091,869
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6502.20 508,500 137,300 103,286
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

6502.51 4,375,200 1,508,690 1,348,489

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6502.55 40,000 40,000 30,000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6502.57 8,336,950 1,975,000 1,796,923
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT

6502.84 0 0 0

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 6502.8501 0 0 0
Invatamant prescolar si primar 650203 8,336,950 1,975,000 1,796,923
Invatamant primar 65020302 8,336,950 1,975,000 1,796,923
Invatamant  nedefinibil prin nivel 650207 8,720,000 2,886,480 2,543,644
Invatamant special 65020704 8,720,000 2,886,480 2,543,644
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 650250 240,000 40,000 30,000
SANATATE 6602 1,285,280 695,280 226,926
CHELTUIELI CURENTE 6602.01 1,285,280 695,280 226,926
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

6602.51 1,285,280 695,280 226,926

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 1,285,280 695,280 226,926
Spitale generale 66020601 1,285,280 695,280 226,926
Cultura, recreere si religie 6702 20,022,500 4,518,000 3,851,981
CHELTUIELI CURENTE 6702.01 20,022,500 4,518,000 3,851,981
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6702.10 911,000 242,000 208,449
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6702.20 2,029,500 368,000 183,687
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51 6,832,000 1,428,000 1,088,000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 2,150,000 640,000 595,000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 8,100,000 1,840,000 1,776,845
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT

6702.84 0 0 0

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 6702.8501 0 0 0
Servicii culturale 670203 4,940,000 1,123,500 1,001,668
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67020302 1,630,000 358,500 273,668
Muzee 67020303 2,060,000 515,000 515,000
Institutii publice de spectacole si concerte 67020304 1,250,000 250,000 213,000
Servicii recreative si sportive 670205 2,150,000 640,000 595,000
Sport 67020501 2,150,000 640,000 595,000
Servicii religioase 670206 8,100,000 1,840,000 1,776,845
Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei 670250 4,832,500 914,500 478,468
Asigurari si asistenta sociala 6802 85,712,000 23,287,000 20,891,444
CHELTUIELI CURENTE 6802.01 85,712,000 23,287,000 20,891,588
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10 16,904,000 4,340,000 3,786,044
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6802.20 14,052,000 3,947,000 3,141,642
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6802.57 54,756,000 15,000,000 13,963,902
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802.84 0 0 -144

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 6802.8501 0 0 -144
Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 85,712,000 23,287,000 20,891,444
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 147,350 26,000 0
CHELTUIELI CURENTE 7002.01 147,350 26,000 0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7002.55 147,350 26,000 0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 700205 147,350 26,000 0
Alimentare cu apa 70020501 147,350 26,000 0
Protectia mediului 7402 66,000 30,000 5,193



CHELTUIELI CURENTE 7402.01 66,000 30,000 5,193
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7402.20 30,000 30,000 5,193
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7402.55 36,000 0 0
Reducerea si controlul poluarii 740203 30,000 30,000 5,193
Salubritate si gestiunea deseurilor 740205 36,000 0 0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74020502 36,000 0 0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 8302 515,000 173,600 160,000
CHELTUIELI CURENTE 8302.01 515,000 173,600 160,000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

8302.51 515,000 173,600 160,000

Agricultura 830203 515,000 173,600 160,000
Camere agricole 83020307 515,000 173,600 160,000

Transporturi 8402 21,311,000 4,288,750 3,163,909
CHELTUIELI CURENTE 8402.01 17,000,000 3,210,750 2,086,258
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8402.20 17,000,000 3,210,750 2,086,258
OPERATIUNI FINANCIARE 8402.79 4,311,000 1,078,000 1,077,651
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 8402.81 4,311,000 1,078,000 1,077,651
Transport rutier 840203 20,311,000 4,278,000 3,160,684
Drumuri si poduri 84020301 20,311,000 4,278,000 3,160,684
Alte cheltuieli en domeniul transporturilor 840250 1,000,000 10,750 3,225
Alte actiuni economice 8702 920,000 200,000 111,752
CHELTUIELI CURENTE 8702.01 920,000 200,000 111,752
TITLUL II BUNURI SI SERVICIITE 8702.20 860,000 140,000 51,752
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

8702.51 60,000 60,000 60,000

Turism 870204 860,000 140,000 51,752
Alte actiuni economice 870250 60,000 60,000 60,000
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 0 0 12,696,882

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 000102 106,304,770 14,652,540 5,697,555
VENITURI CURENTE 0002 23,010,720 7,164,220 3,100,000
VENITURI NEFISCALE 0012 23,010,720 7,164,220 3,100,000
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 23,010,720 7,164,220 3,100,000
Transferuri voluntare,altele decat subventiile 3702 23,010,720 7,164,220 3,100,000
Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 23,010,720 7,164,220 3,100,000
Venituri din valorificarea unor bunuri 3902 0 0 0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) 

400214 0 0 900,000

IV.  SUBVENTII 0017 26,721,450 2,187,000 424,002
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE

0018 26,721,450 2,187,000 424,002

Subventii de la bugetul de stat 4202 26,721,450 2,187,000 424,002
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 
prefinantari

4502 56,572,600 5,301,320 1,273,553

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 5002 118,928,280 17,218,160 4,133,536
Autoritati publice si actiuni externe 5102 22,985,630 5,181,630 2,313,353
CHELTUIELI CURENTE 5102.01 10,667,000 2,836,000 1,202,218
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 5102.56 10,667,000 2,836,000 1,202,218
CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 12,318,630 2,345,630 1,111,135
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 12,318,630 2,345,630 1,111,135
Autoritati executive si legislative 510201 22,985,630 5,181,630 2,313,353
Autoritati executive 51020103 22,985,630 5,181,630 2,313,353
Alte servicii publice generale 5402 350,000 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 350,000 0 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 350,000 0 0
Alte servicii publice generale 540250 350,000 0 0
Aparare 6002 55,000 50,000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 55,000 50,000 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6002.71 55,000 50,000 0
Aparare nationala 600202 55,000 50,000 0
Ordine publica si siguranta nationala 6102 507,000 475,000 0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6102.55 450,000 450,000
CHELTUIELI DE CAPITAL 6102.70 57,000 25,000 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6102.71 57,000 25,000 0
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila 610205 507,000 475,000 0



Sanatate 6602 5,989,720 1,634,220 552,274
CHELTUIELI CURENTE 6602.01 5,989,720 1,634,220 552,274
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

6602.51 5,989,720 1,634,220 552,274

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 5,989,720 1,634,220 552,274
Spitale generale 66020601 5,989,720 1,634,220 552,274
Cultura, recreere si religie 6702 830,000 110,000 60,000
CHELTUIELI CURENTE 6702.01 830,000 110,000 60,000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51 830,000 110,000 60,000

CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 0 0 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6702.71 0 0 0
Servicii culturale 670203 820,000 100,000 50,000
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67020302 0 0 0
Muzee 67020303 0 0 0
Institutii publice de spectacole si concerte 67020304 820,000 100,000 50,000
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 670250 10,000 10,000 10,000
Asigurari si asistenta sociala 6802 6,688,880 1,831,320 631,520
CHELTUIELI CURENTE 6802.01 3,970,880 1,168,320 560,712
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 6802.56 3,970,880 1,168,320 560,712
CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 2,718,000 663,000 70,808
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 2,718,000 663,000 70,808
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 6802.84 0 0 0
Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 6802.8501 0 0 0
Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 2,590,000 639,000 81,588
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 680250 4,098,880 1,192,320 549,932
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 0 0 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7002.71 0 0 0
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 7002.72 0 0 0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 700205 0 0 0
Alimentare cu apa 70020501 0 0 0
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 
comunale

700250 0 0 0

Protectia mediului 7402 74,133,680 6,453,680 526,389
CHELTUIELI CURENTE 7402.01 74,033,680 6,453,680 526,389
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 7402.56 74,033,680 6,453,680 526,389
CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 100,000 0 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 100,000 0 0
Reducerea si controlul poluarii 740203 2,300,000 300,000 271,729
Salubritate si gestiunea deseurilor 740205 71,833,680 6,153,680 254,660
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74020502 71,833,680 6,153,680 0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca 8002 195,000 50,000 50,000
CHELTUIELI CURENTE 8002.01 195,000 50,000 50,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 195,000 50,000 50,000
Actiuni generale economice si comerciale 800201 195,000 50,000 50,000
Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80020110 195,000 50,000 50,000
Transporturi 8402 7,103,370 1,392,310 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 7,103,370 1,392,310 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 7,103,370 1,392,310 0
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 8402.72 0 0 0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 8402.84 0 0 0
Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 8402.8501 0 0 0
Transport rutier 840203 7,103,370 1,392,310 0
Drumuri si poduri 84020301 7,103,370 1,392,310 0
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 840250 0 0 0
Alte actiuni economice 8702 90,000 40,000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 8702.70 90,000 40,000 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8702.71 90,000 40,000 0
Turism 870204 90,000 90,000 0
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 -12,623,510 -2,565,620 1,564,019



JUDEŢUL ALBA

lei

DENUMIRE Cod 
indicator

Prevederi         
anuale

Prevederi 
trimestriale 

cumulate

Executie la 
31.03.2015

CHELTUIELI TOTAL : 5007 16,919,410 4,257,000 607,062
Protectia mediului 7407 16,919,410 4,257,000 607,062
CHELTUIELI CURENTE 7407.01 16,919,410 4,257,000 607,062
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FEN 7407.56 16,919,410 4,257,000 607,062
Reducerea si controlul poluarii 740703 3,058,930 600,000 539,371
Salubritate si gestiunea deseurilor 740705 13,860,480 3,657,000 67,691
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74070502 13,860,480 3,657,000 67,691

Anexa nr. 2

din 20.04.2015

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PENTRU TRIMESTRUL I AL 
ANULUI 2015

la Proiectul de hotarare nr. 72



JUDETUL ALBA Anexa nr. 3
la Proiectul de Hotarare nr. 72
din 20.04.2015

lei

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 000110 86,315,890 28,787,400 19,768,496
I.  VENITURI CURENTE 0010 76,634,400 26,087,810 17,957,394
C.VENITURI NEFISCALE 0012 76,634,400 26,087,810 17,957,394
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 96,500 21,200 16,074
Venituri din proprietate 3010 95,000 21,000 15,988
Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 95,000 21,000 15,988
Venituri din dobanzi 3110 1,500 200 86
Alte venituri din dobanzi 311003 1,500 200 86
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 76,537,900 26,066,610 17,941,320
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3310 77,068,400 26,597,110 18,244,349
Venituri din prestari de servicii 331008 65,000 10,200 7,600
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari 
sociale de sanatate

331021 60,310,040 20,739,050 14,478,482

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

331030 8,230,000 2,428,930 1,765,812

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

331031 2,505,800 757,630 572,686

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

331032 1,103,890 357,500 350,963

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 4,853,670 2,303,800 1,068,806
Diverse venituri 3610 0 0 1,000
Alte venituri 361050 1,000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3710 -530,500 -530,500 -304,029
Donatii si sponsorizari 371001 0
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea 
sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003 -530,500 -530,500 -304,029

OPERATIUNI FINANCIARE 0016 139,210 101,210 82,176
Operatiuni financiare 4010 139,210 101,210 82,176
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 
efectuarea de cheltuieli

401015 139,210 101,210 82,176

IV.  SUBVENTII 17 9,542,280 2,598,380 1,728,926
 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMNISTRATIEI PUBLICE

18 9,542,280 2,598,380 1,728,926

Subventii de la alte administratii 4310 9,542,280 2,598,380 1,728,926
Subventii pentru institutii publice 431009 7,742,000 1,729,500 1,342,000
Subventii din bug local ptr finantarea cheltuielilor 
curente din domeniul sanatatii

431010 1,285,280 695,280 226,926

Subventii din bug local ptr finantarea camerelor agricole 431015 515,000 173,600 160,000
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 4910 86,315,890 28,787,400 19,277,111
Alte servicii publice generale 5410 921,000 256,500 175,209
CHELTUIELI CURENTE 541001 921,000 256,500 176,394
Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 642,000 167,000 138,997
Titlul II Bunuri si servicii 5410.20 279,000 89,500 37,397
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT

5410.84 0 0 -1,185

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent

5408501 0 0 -1,185

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 541010 921,000 256,500 175,209
Trnzactii privind datoria publica si imprumuturi 5510 207,000 72,000 32,418

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR 
FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL I AL 

ANULUI 2015

DENUMIRE Cod 
indicator

Prevederi 
anuale

Prevederi 
trimestriale 

cumulate

Executie la 
31.03.2015



CHELTUIELI CURENTE 5510.01 207,000 72,000 32,418
Titlul II Bunuri si servicii 5510.20 32,000 9,500 5,463
Titlul III Dobanzi 5510.30 175,000 62,500 26,955
Sanatate 6610 75,137,940 25,683,120 17,484,029
CHELTUIELI CURENTE   6610.01 75,137,940 25,683,120 17,484,029
Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 46,813,700 12,993,950 11,961,925
Titlul II Bunuri si servicii   6610.20 27,702,240 12,532,240 5,376,252
Titlul III Dobanzi 6610.30 0 0 0
Titlul X Alte cheltuieli   6610.59 70,000 18,930 8,812
OPERATIUNI FINANCIARE 6610.79 552,000 138,000 137,040
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 6610.81 552,000 138,000 137,040
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 75,137,940 25,683,120 17,484,029
Spitale generale 66100601 75,137,940 25,683,120 17,484,029
Cultura, recreere si religie 6710 7,947,950 1,736,980 1,128,313
CHELTUIELI CURENTE   6710.01 7,947,950 1,736,980 1,128,313
Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 3,766,000 992,750 803,458
Titlul II bunuri si servicii   6710.20 4,181,950 744,230 324,855
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT

  6710.84 0 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent

67108501 0 0 0

Servicii culturale 671003 4,305,950 1,053,980 777,188
  Muzee 67100303 3,005,950 788,980 610,741
  Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 1,300,000 265,000 166,447
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 671050 3,642,000 683,000 351,125
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 8310 580,000 183,800 166,384
CHELTUIELI CURENTE   8310.01 580,000 183,800 166,384
Titlul I Cheltuieli de personal   8310.10 495,000 154,600 148,807
Titlul II Bunuri si servicii   8310.20 85,000 29,200 17,577
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 831003 580,000 183,800 166,384
Camere agricole 83100307 580,000 183,800 166,384
Alte actiuni economice 8710 1,522,000 855,000 290,758
CHELTUIELI CURENTE   8710.01 1,522,000 855,000 290,758
Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 400,000 100,000 77,499
Titlul II Bunuri si servicii   8710.20 1,122,000 755,000 213,259
Alte actiuni economice 871050 1,522,000 855,000 290,758
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 491,385
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 000110 7,980,020 2,904,520 1,009,038
Venituri nefiscale 0012 530,500 530,500 304,029
 Vanzari de bunuri si servicii 0014 530,500 530,500 304,029
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3710 530,500 530,500 304,029
Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 530,500 530,500 304,029
 Venituri din capital 0015 0 0 4,769
Venituri din valorificarea unor bunuri 3910 0 0 4,769
Alte vebituri din valorificarea unor bunuri 391050 0 0 4,769
OPERATIUNI FINANCIARE 0016 63,070 63,070 3,360
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 4010 63,070 63,070 3,360
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru
efectuarea de cheltuieli

401015 63,070 63,070 3,360

 Subventii : 0017 7,022,720 1,947,220 612,274
Subventii de la bugetul de stat 4210 203,000 203,000 0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutiile publice
finantate partial sau integral din venituri proprii pentru
proiecte finantate din FEN postaderare

421039 203,000 203,000 0

 Subventii de la alte administratii 4310 6,819,720 1,744,220 612,274
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
431014 5,989,720 1,634,220 552,274

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de
dezvoltare

431019 830,000 110,000 60,000

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari

4510 363,730 363,730 84,606

Fondul European de Dezvoltare Regionala 451001 363,730 363,730 84,606
Alte facilitati si instrumente postaderare 451016 0 0 0



CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 4910 7,980,020 2,904,520 924,262
Alte servicii publice generale 5410 3,000 3,000 3,000
CHELTUIELI DE CAPITAL 5410.70 3,000 3,000 3,000
Titlul XII Active nefinanciare 5410.71 3,000 3,000 3,000
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 541010 3,000 3,000 3,000
Sanatate 6610 7,009,520 2,654,020 911,269
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 6610.56 1,039,070 1,039,070 395,509
CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 5,970,450 1,614,950 515,760
Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 5,970,450 1,614,950 515,760
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 7,009,520 2,654,020 911,269
Spitale generale 66100601 7,009,520 2,654,020 911,269
Cultura, recreere si religie 6710 967,500 247,500 9,993
CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 967,500 247,500 9,993
Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 967,500 247,500 9,993
  Muzee 67100303 137,500 137,500 0
  Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 820,000 100,000 0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 671050 10,000 10,000 9,993
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 84,776



JUDEŢUL ALBA

lei

DENUMIRE Cod 
indicator

Prevederi         
anuale

Prevederi 
trimestriale 

cumulate

Executie la 
31.03.2015

TOTAL VENITURI ALE SECTIUNII
DE DEZVOLTARE 000108 2,594,270.00 65,000.00 2,392,736.00
I.  VENITURI CURENTE 215,000.00 65,000.00 3,000.00
C.VENITURI NEFISCALE 215,000.00 65,000.00 3,000.00
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 215,000.00 65,000.00 3,000.00
Transferuri voluntare, altele decat 
subventiile 3708 215,000.00 65,000.00 3,000.00
Sume primite de la administratiile locale in 
cadrul unor programe cu finantare 
nerambursabila 370806 215,000.00 65,000.00 3,000.00
IV. SUBVENTII 356,900.00 0.00 358,460.00
Subventii de la alte nivele ale administratiei 
publice 0018 356,900.00 0.00 358,460.00
Subventii de la bugetul de stat 4208 356,900.00 0.00 358,460.00
Cofinantare publica acordata in cadrul 
mecanismului SEE 420860 356,900.00 0.00 358,460.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul 
platilor efectuate si prefinantari 4508 2,022,370.00 0.00 2,031,276.00
Mecanismul financiar SEE 450817 2,022,370.00 0.00 2,031,276.00
TOTAL CHELTUIELI 4908 2,594,270.00 65,000.00 3,620.00
Cheltuieli curente 08.01 2,594,270.00 65,000.00 3,620.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN 
postaderare 08.56 2,594,270.00 65,000.00 3,620.00
Mecanismul financiar SEE 08.5617 2,594,270.00 65,000.00 3,620.00
Finantare nationala 08.561701 356,900.00 100.00 93.00
Finantare externa nerambursabila 08.561702 2,022,370.00 1,000.00 527.00
Cheltuieli neeligibile 08.561703 215,000.00 63,900.00 3,000.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL 
CULTURALE 6308 2,594,270.00 65,000.00 3,620.00
Cultura, recreere si religie 6708 2,594,270.00 65,000.00 3,620.00
CHELTUIELI CURENTE 6708.01 2,594,270.00 65,000.00 3,620.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN 
postaderare 6708.56 2,594,270.00 65,000.00 3,620.00
Mecanismul financiar SEE 6708.5617 2,594,270.00 65,000.00 3,620.00
Finantare nationala 6708.561701 356,900.00 100.00 93.00
Finantare externa nerambursabila 6708.561702 2,022,370.00 1,000.00 527.00
Cheltuieli neeligibile 6708.561703 215,000.00 63,900.00 3,000.00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si 
religiei 670850 2,594,270.00 65,000.00 3,620.00

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 
PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2015

la Proiectul de hotarare nr. 72
Anexa nr. 4

din 20.04.2015

























































































































































































































































































































































ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
 
 

RAPORT 
privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin Judeţului Alba, pe anul 2014 

 
 
 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi 
Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu completările şi modificările ulterioare prevede obligativitatea 
inventarierii anuale a bunurilor aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale. 
 Pe baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 425/28.11.2014 la sfârșitul 
anului 2014 a avut loc operaţiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii  aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Alba. Inventarierea s-a desfășurat 
conform prevederilor Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
și capitalurilor proprii.  

În conformitate cu prevederile art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Consiliului judeţean prezintă anual raportul 
asupra situaţiei gestionării bunurilor care aparțin patrimoniului Județului Alba, la data de 31 
decembrie 2014, astfel: 
 
 A. Domeniul public al judeţului Alba 
 
 Potrivit datelor din bilanţul contabil încheiat la 31.12.2014 în domeniul public al Judeţului 
Alba sunt înregistrate bunuri în valoare de 414.950.549,31 lei, din care: 

a. Construcții neconcesionate = 14.497.998,80 lei; 
b. Terenuri neconcesionate = 6.560.412,75 lei; 
c. Construcții concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. = 83.808.341,33 lei; 
d. Terenuri concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. = 1.465.276,79 lei; 
e. Drumuri şi poduri judeţene = 308.618.519,64 lei. 

 Bunurile concesionate operatorului regional S.C. APA-CTTA S.A. sunt compuse din 
terenuri, clădiri şi construcţii speciale. 
 Pe parcursul anului 2014 s-au înregistrat la domeniul public următoarele: 

− creşteri ale valorii bunurilor în sumă de 8.932.373,53 lei; 
− diminuări de valoare în sumă de 378.326,00 lei. 

Principalele mişcări de bunuri din domeniul public în cursul anului 2014 au fost: 
• modificarea valorii de inventar cu suma de 325.162,90 lei, a unor construcții concesionate 

operatorului economic S.C. APA CTTA S.A. ca urmare a recepției unor lucrări de investiții; 
• înregistrarea recepției lucrărilor de consolidare a drumului județean DJ 107C Teleac-Oarda-

Vințu de Jos și includerea sumei de 5.966.831,80 lei reprezentând valoarea totală a investiției în 
valoarea activului fix; 

• retragerea dreptului de administrare asupra Clădirii Centrului de Cultură Augustin Bena, 
clădire a cărei valoare contabilă de înregistrare este de 443.512,11 lei; 

• retragerea dreptului de administrare asupra unei părți a imobilului (sala de ședințe) situat în 
Alba Iulia, bld. 1 Decembrie 1918, nr. 68, având valoare contabilă de înregistrare de 176.437,40 lei. 

• retragerea dreptului de administrare asupra a două parcele de teren în suprafață totală de 
1.124 mp. situate în Piața Consiliul Europei, având o valoare totală de 1.472.635,45 lei; 
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• retragerea dreptului de administrare asupra terenului aferent Centrului de Cultură Augustin 
Bena, având o valoare de 547.793,87 lei; 

 
În cursul anului 2014, valoarea activelor cuprinse în domeniul public al județului Alba a 

suportat și o diminuare în sumă de 378.326,00 lei datorită rectificării valorii de inventar a 3 drumuri 
județene (DJ 107R, DJ 704K și DJ 705H), conform protocoalelor de predare–preluare încheiate 
între Consiliul Județean Alba și Consiliul Local al comunei Almașu Mare pentru DJ 705H, 
Consiliul Local al orașului Cugir pentru DJ 704K și procesului verbal de constatare, identificare și 
predare încheiat de reprezentanții Comunei Stremț și cei ai Consiliului Județean Alba pentru DJ 
107R. 

 
 

B. Domeniul privat al judeţului Alba 
 

Potrivit datelor din bilanţul contabil încheiat la data de 31.12.2014 valoarea totală a 
bunurilor din domeniul privat este de 19.895.337,88 lei, din care: 
 a. Clădiri = 5.884.173,42 lei, din care: 
                         - concesionate/închiriate = 159.272,09 lei; 
 b. Terenuri = 8.630.098,37 lei; 
 c. Mijloace fixe concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. = 3.594.868,78 lei,  
     din care: 
   - Fond I.I.D. = 3.092.340,03 lei; 
   - Sursa Mihoieşti-Câmpeni = 380.176,30 lei; 
   - Sursa Râul Sebeş = 122.352,45 lei; 
 d. Bunuri mobile = 1.786.197,31 lei. 
 

Pe parcursul anului 2014 valoarea bunurilor din domeniul privat s-a majorat cu suma de 
715.334,62 lei, reprezentând: 

•   majorarea cu suma de 21.344,29 lei a valorii de înregistrare a terenului în suprafață de 
17.000 mp. situat în mun. Blaj, conform documentației cadastrale și H.C.J. nr. 144/2014; 

•   achiziție bunuri concesionate S.C. APA-CTTA S.A. din fondul I.I.D., în valoare totală de 
693.990,33 lei. 

 
 Referitor la mijloace fixe, obiecte de inventar, alte valori ale administraţiei publice 

judeţene, precizăm: 
 

  Potrivit Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 425/28.11.2014 prin care s-a 
constituit comisia de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii, s-a procedat la efectuarea acestor operaţiuni, conform normelor legale în vigoare. 

Inventarierea s-a efectuat în perioada 15 decembrie 2014 - 09 ianuarie 2015 şi a avut ca scop 
stabilirea situaţiei reale a patrimoniului Consiliului Judeţean Alba cuprinzând toate elementele 
patrimoniale, precum şi bunurile şi valorile deţinute cu orice titlu, în vederea întocmirii bilanţului 
contabil care trebuie să asigure o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului. 
          Constatările s-au înscris în listele de inventariere întocmite de subcomisii la următoarele 
unităţi şi gestiuni: 
 
            Consiliul Judeţean Alba: 

Au fost inventariate gestiunile: mijloace fixe, active fixe necorporale, obiecte de inventar în 
folosinţă, obiecte de inventar în magazie, active fixe în curs de execuţie, combustibili, lubrifianţi, 
piese de schimb, materiale consumabile în magazie, titluri de participare, alte valori (timbre, bonuri 
valorice carburanţi, etc.), valoarea totală a acestora fiind de 86.076.689,91 lei, neînregistrându-se 
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diferenţe între stocul faptic şi cel scriptic. Din această sumă, 9.750.133,18 lei reprezintă valoarea 
acţiunilor deţinute de Consiliul Judeţean Alba la: 

- S.C. Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A. = 4.433.210,00 lei; 
- S.C. Apa CTTA Alba S.A. = 2.056.680,00 lei; 
- S.C. Parcul Industrial Cugir S.A. = 2.537.511,18 lei; 
- S.C. Parcul Industrial Blaj-Alba S.A. = 722.732,00 lei. 

Au fost supuse inventarierii creanţele şi obligaţiile faţă de terţi, disponibilităţile băneşti 
aflate în casieria instituţiei, în conturile de la Trezoreria Alba Iulia şi alte unităţi bancare, precum şi 
soldurile conturilor contabile. 
  Au fost propuse pentru scoatere din uz obiecte de inventar în valoare de 30.681,63 lei şi 
distrugere ştampile în valoare de 428,37 lei. Au fost, de asemenea, propuse pentru scoatere din 
funcțiune și casare, mijloace fixe în valoare de 68.563,77 lei şi scoaterea din evidenţă a unor active 
fixe necorporale (licențe soft) în valoare de 9.058,43 lei. 
  
           Centrul Militar Judeţean Alba: 

Au fost inventariate gestiunile: mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale de întreţinere, 
electrice şi de curăţenie, consumabile, furnituri de birou, bonuri valorice pentru carburanţi, piese 
auto, lubrifianţi în valoare totală de 674.210,67 lei.  
          Nu s-au constatat diferenţe între soldurile scriptice şi faptice. Au fost propuse pentru scoatere 
din funcțiune și casare mijloace fixe în valoare totală de 14.789,09 lei şi scoatere din uz obiecte de 
inventar în valoare totală de 23.247,34 lei. 
 
 Serviciul Public Salvamont: 
          Au fost inventariate gestiunile: mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale de întreţinere, 
electrice şi de curăţenie, consumabile, furnituri de birou, bonuri valorice pentru carburanţi, 
combustibili solizi(lemne), piese auto  în valoare totală de 1.313.286,12 lei.  
          Nu s-au constatat diferenţe între soldurile scriptice şi faptice. Au fost propuse pentru scoatere 
din uz obiecte de inventar în valoare totală de 81.490,71 lei. 
 
 În patrimoniului Consiliului Judeţean Alba există de asemenea, bunuri achiziţionate prin 
intermediul proiectelor cu finanţare europeană şi puse la dispoziţia acestor proiecte, după cum 
urmează: 
• construcţii în valoare totală de 765.007,01 lei, din care hală pe structură metalică în valoare de 

192.708,40 lei cuprinsă în inventarul domeniului public al Județului Alba; 
• amenajări de terenuri în valoare de 79.337,53 lei; 
• mijloace fixe în valoare totală de 1.446.142,38 lei; 
• active fixe necorporale (programe informatice și licențe soft) în valoare de 182.339,06 lei; 
• alte active fixe necorporale (studii) în valoare de 26.660,00 lei; 
• obiecte de inventar în folosinţă în valoare totală de 280.507,76 lei; 
• bonuri valorice carburanți în valoare de 4.420,00 lei; 
• alte materiale consumabile în valoare de 3.941,77 lei. 
  

În urma operaţiunilor de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniul judeţului Alba, 
reiese faptul că o parte din imobile necesită lucrări de reparaţii pentru îmbunătăţirea stării şi 
funcţionalităţii acestora. 

În limita resurselor financiare existente în bugetele fiecărei instituţii, s-au făcut achiziţii de 
mijloace fixe şi obiecte de inventar în principal pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a 
tuturor instituţiilor.  
 În anul 2014 s-a continuat activitatea de investiţii privind reabilitarea, consolidarea şi 
modernizarea drumurilor judeţene, realizarea sistemului microregional de alimentare cu apă 
potabilă a comunelor: Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring, Doştat şi a localităţii Răhău, reabilitarea 
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(restaurarea) Castelului Sâncrai, restaurarea clădirii în care funcţionează Centrul Militar al judeţului 
Alba, reparaţie capitală la corpul C3 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria, nr.6, unele 
investiții fiind finalizate și recepționate. Au fost continuate investițiile în cadrul proiectului cu 
finanțare europeană nerambursabilă ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”.  
 În consecință, informațiile prezentate de comisia de inventariere și consemnate în procesul 
verbal  de  inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în 
patrimoniul Consiliului Judeţean Alba nr. 375 din data de 09.01.2015, indică faptul că inventarierea 
efectuată potrivit normelor legale în vigoare și a procedurii operaționale PO 02-7-03, a fost 
finalizată și materializată fără deficiențe, fără a se constata diferențe între soldurile scriptice și 
faptice, gestionarea bunurilor din domeniul public și privat al Județului Alba în anul 2014 fiind 
realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 
 
 
                                                     PREŞEDINTE, 
                                                       Ion Dumitrel 
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	Părţile
	Art. 2 Obiectul acordului
	-Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerului –Municipiul Aiud - furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării temei de proiectare, a cererii de finantare, a rapoartelor de progres, a cererilor de ramb...
	-Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalalt  partener, care au fost certificate ca eligibile.
	-În cazul în care partenerul municipiul Aiud, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind pro...
	-În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.
	-Cheltuielile angajate de partenerul Municipiul Aiud, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
	-Partenerul are dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.
	-Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informat  despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
	-Partenerul are dreptul să fie consultat , de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Management / Organ...
	-Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia European...
	-Partenerul este obligat să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
	-În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.
	Art. 6 Roluri şi responsabilităţi ale partilor în pregatirea si implementarea proiectului
	6.1. Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos:
	6.2. Contribuţia partenerilor la la implementarea proiectului
	Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în prezentul acord.
	6.3. Plăţi
	Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect - Consiliul Judeţean Alba - din contul deschis distinct al proiectului.
	Art. 7 Proprietatea
	7.1.Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/ extins şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în...
	7.2. Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
	7.3.Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
	7.4.Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.
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	Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare a recepţionării obiectivului ”Conductă de aducţiune S.P. Ocna Mureş – Rezervoare Ciunga; Re...
	- pentru bunului imobil “Construcţii şi teren aferent Staţiei de pompare Ocna Mureş”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 124 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, de la valoarea de 186.639,63 lei la valoarea de 467.364,...
	- pentru bunul imobil “Reţea refulare rezervor Uioara de Jos”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 125 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, de la valoarea de 102.299,28 lei la valoarea de 342.578,23 lei.
	Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar, ca urmare a recepţionării obiectivului ”Racord electric sursa Bărăbant Dren – Judeţul Alba”, realizat de către S.C. APA-CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pe terenul aferent f...
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