
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri de urgență pentru asigurarea continuității serviciului de 

transport public județean de persoane  prin curse regulate, având în vedere Sentința 

civilă nr. 16711 din 17.12.2013, pronunțată de către Tribunalul Cluj în cauza ce 

formează obiectul Dosarului nr. 10400/117/2013 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 iunie 2015; 

Luând în dezbatere:  

      -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de 

urgență pentru asigurarea continuității serviciului de transport public județean prin curse 

regulate, având în vedere Sentința civilă nr. 16711 din 17.12.2013, pronunțată de către 

Tribunalul Cluj în cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 10400/117/2013; 

-Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnice și Direcției juridică și relații 

publice nr. 10864/15.06.2015 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de 

urgență pentru asigurarea continuității serviciului de transport public județean prin curse 

regulate, având în vedere Sentința civilă nr. 16711 din 17.12.2013, pronunțată de către 

Tribunalul Cluj în cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 10400/117/2013; 

Văzând Sentința civilă nr. 16711 din 17.12.2013, pronunțată de către Tribunalul Cluj 

în cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 10400/117/2013 și Încheierea Ședinței publice de 

la data de 15.05.2014, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în Dosarul nr. 10400/117/2013; 

Ținând cont de Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

nr. 52172/03.07.2013 privind atribuirea sau prelungirea unui contract de servicii publice prin 

măsuri de urgență; 

Având în vedere prevederile: 

   -Art. 16-(1) și (3), art. 17-(1), lit. b) și p) din Legea serviciilor de transport public local 

nr. 92 /2007, cu modificările și completările ulterioare; 

 -Art. 3-(2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată; 

 -Art.5-(5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de 

călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

   -Art. 2-(1), art. 91-(1), lit. d) şi alin. (5), lit. a), pct.13 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul art. 97-(1) şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 30.09.2015 a valabilității Programului de 

transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.07.2008-

31.12.2013, în Județul Alba, astfel cum a fost prelungit prin Hotărârile Consiliului Județean 

Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015 și modificat prin Hotărârile 

Consiliului Județean Alba nr. 31/2015 și nr. 52/2015. 

Art.2. Se aprobă prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public județean de persoane  prin curse regulate, în Județul Alba, până la data de 

30.09.2015. 



Art.3. Se aprobă prelungirea valabilității licențelor de traseu ale operatorilor de 

transport rutier prestatori ai serviciului de de transport public județean de persoane prin curse 

regulate, până la data de 30.09.2015. 

Art.4. Se aprobă prelungirea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public județean de persoane  prin curse regulate, în Județul Alba, cu valabilitate în 

perioada 1 ianuarie 2015-31 martie 2015, astfel cum a fost aprobat prin  Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 210/2014 și prelungit prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 61/2015, 

până la data de 30.09.2015. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Tehnică 

și Direcția Juridică și Relații Publice. 

 

 

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

-Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba; 

-Direcţiei Tehnice; 

-Direcției Juridică și Relații Publice; 

-Agenției Teritoriale A.R.R. Alba; 

 -Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local. 

  

 

PREŞEDINTE 

 Ion Dumitrel 

                                                                                                                    AVIZAT 

                                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                 Dana Potopea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 117 

Alba Iulia, 15 iunie  2015 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                   

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE                                                       

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Monografiei economico-militară a județului Alba 

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de  25 iunie 2015;  

Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militară 

a județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 10999/18.06.2014 al Biroului Resurse Umane la proiectul de hotărâre 

privind actualizarea Monografiei economico-militară a județului Alba; 

- adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – județul Alba nr. 198/AB/29.05.2015 

înregistrata la Consiliul Judetean Alba sub nr. 10997/16.06.2015 . 

Având în vedere prevederile: 

- art. 47 lit (f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare, republicata; 

-  art. 35 lit (d) din Legea nr.45/1994 Legea apărării naționale, completată și actualizată; 

- Hotărârii Guvernului nr.1174/2011 pentru aprobarea instrucțiunilor privind întocmirea și 

actualizarea monografiei economico-militară a județului, respectiv a municipiului București. 

- Instrucțiunile Ministerului Administrației și Internelor – Administrația Națională a Rezervelor de 

Stat și Probleme Speciale nr. 29/18.07.2012 

- art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 169/2012 privind aprobarea Monografiei economico-

militară a Judetului Alba, cu modificările și 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 actualizarea Monografiei economico-militară a Județului Alba, document încadrat 

în clasa de secretizare – secret de serviciu, sens în care, anexele nr. 1a); 1c); 8a); 8b); 8c); 8d); 8e); 9; 15b); 

16; și 20a) se modifică si se înlocuiesc în mod corespunzător cu anexele la prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Roman Florin Claudiu, 

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba - Șeful structurii de securitate. 

         Prezenta hotărâre fără anexa se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și 

se comunică  

- fără anexă -Instituției Prefectului – Județul Alba, 

                     



   - Biroului Resurse Umane. 

- cu anexă   - Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, 

                                            - Centrului Militar Județean Alba 

                                   - Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – Județul Alba 

                                   - Structurii de securitate din cadrul Consiliului Judetean Alba 

  

             

                  PREŞEDINTE, 

               ION  DUMITREL                         

 

                                                                                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                                                               POTOPEA DANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia 16.06.2015  

Nr. 118 

 



  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE      
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Alba  

 

 
                       

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2015. 

  Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de 

funcţii al Camerei Agricole Judeţene Alba; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 11041/16.06.2015 cu privire la 

aprobarea modificării Statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Alba; 

- Adresa Camerei Agricole Judeţene Alba nr. 205/25.05.2015 privind modificarea Statului de 

funcţii, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 9595/25.05.2015. 

  Având în vedere prevederile: 

- art. 64 alin (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole 

judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în 

subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 28/2015 privind aprobarea bugetului general al 

judetului Alba, bugetului propiu al judetului Alba, bugetului creditelor interne si a bugetelor 

institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 

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 Camerei Agricole Judeţene Alba, urmând 

să aibă structura prevăzută în Anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Anexa nr. 30a – Stat de functii al Camerei Agricole Judetene Alba – la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 28/29.01.2015, se abrogă. 

Art.3. Directorul executiv al Camerei Agricole Judeţene 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; 

- Camerei Agricole Judeţene Alba; 

- Direcţiei juridice si relații publice;  

- Biroului resurse umane.  

 

 

PREŞEDINTE,                  AVIZAT, 

ION DUMITREL                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           DANA POTOPEA 

 

 

 

Înregistrat sub nr.119 

Alba Iulia, 16.06.2015  



ROMÂNIA    
JUDEŢUL ALBA    
CONSILIUL JUDEŢEAN  

Anexa la Proiectul de Hotarare  
al Consiliului Judetean Alba nr.119/16.06.2015  

                                     
                                                        

STAT DE FUNCŢII 
al Camerei Agricole Judetene Alba 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa 
Gradul 

profesional 

Numar  
de  

posturi 

0 1 2 3 4 

1. Director executiv    1 

Serviciul extensie, consultanta si promovare forme asociative, 
instruire si formare profesionala, elaborare, implementare si 

evaluare proiecte, asistenta tehnica zonala 

2. Şef serviciu   1 

Compartiment Extensie, consultanta si promovare forme asociative 

3. Consilier I superior 2 

Compartiment Instruire si formare profesionala 

4. Consilier I superior 1 

Compartiment elaborare, implementare si evaluare proiecte 

5. Consilier I superior 1 

Compartiment asistenta tehnica zonala 

6. Consilier I superior 8 

Compartiment relatii publice si comunicare 

7. Consilier I superior 1 

Compartiment resurse umane 

8. Consilier I superior 1 

Compartiment buget, finante, contabilitate si venituri proprii 

  9. Consilier I superior 1 

10. Consilier I principal 1 

 
TOTAL 

   
18 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea solicitării ce se va adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice 

pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației unui bun imobil, proprietate 

publică a județului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 iunie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind încuviințarea solicitării ce se va adresa 

Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării 

destinației unui bun imobil, proprietate publică a județului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 11109 /17.06.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică; 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Art.112 alin. (3) și (6) din Legea 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/09.06.2015 privind includerea unui bun în Inventarul 

proptietății publice a județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare al Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, asupra acestuia; 

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 încuviințează solicitarea ce se va adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice 

pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației bunului imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr.2, județul Alba, proprietate publică a județului Alba, în care a 

funcționat Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia, din spațiu de învățământ în spațiu pentru activități 

medicale.  

Art. 2. 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; 

- Ministerului Educației și Cercetării Științifice; 

- Inspectoratului Școlar al Județului Alba; 



- Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia;  

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion Dumitrel 

 

                              Avizat, 

                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                   Dana POTOPEA 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 121 

Alba Iulia, 17 iunie 2015 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea mutării și constituirii dreptului de administrare al Centrului Militar Județean 

Alba asupra  imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria nr.6, 

proprietate publică a județului Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 iunie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea mutării și constituirii dreptului de 

administrare al Centrului Militar Județean Alba asupra  imobilului situat administrativ în Municipiul 

Alba Iulia, str. Regina Maria nr.6, proprietate publică a județului Alba; 

- Raportul de specialitate nr.11114/17.06.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică; 

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;  

- Art.867-870 din Noul Cod Civil, republicat; 

- Hotărârii Guvernului României nr.974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, 

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba cu modificările și completările 

ulterioare, Anexa nr.1, poziția cu nr. crt. 6; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28/27.02.2015 privind încetarea dreptului de administrare al 

Centrului de Cultura Augustin Bena Alba, asupra imobilului situate în Municipiul Alba Iulia, str. 

Regina Maria nr.6, proprietate publică a județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.111/27.06.2013 privind aprobarea Contractului-cadru de 

administrare și a Contractului-cadru de folosință cu titlu gratuit pentru bunuri proprietate public a 

județului Alba, asupra cărora au fost constituite drepturi de administrare sau de folosință cu titlu 

gratuit; 

- Legea apărării naționale nr.45/01.07.1994, cu modificările și 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 aprobă mutarea Centrului Militar Județean Alba din imobilul situat administrativ în 

Municipiul Alba iulia, str. Mihai Viteazul nr.11, Alba Iulia, în imobilul situat administrativ în Municipiul 

Alba Iulia, str. Regina Maria nr.6.  

Art. 2. Predarea-preluarea bunurilor imobile menționate la art. 1) se va face prin Protocoale de 

predare-preluare încheiate între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei 

hotărâri.  

Art. 3.  Se aprobă constituirea dreptului de administrare al Centrului Militar Județean Alba asupra 

imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria nr.6 , proprietate publică a 

județului Alba. 

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; 

- Centrului Militar Județean Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion Dumitrel 

 

                              Avizat, 

                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                   Dana POTOPEA 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 122 

Alba Iulia, 17 iunie 2015 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat în domeniul public al judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 iunie 2015; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat în domeniul 

public al judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 11111/17.06.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat în domeniul public al judeţului Alba; 

- Solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba transmisă cu adresa nr. 6958/05.06.2015, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 10409/08.06.2015. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c),  (5) pct. 2, art. 119 şi art. 120 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 8-(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 39/2009 privind aprobarea trecerii unui bun imobil din domeniul public în 

domeniul privat al judeţului Alba în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestuia; 

- Protocolului de predare-preluare nr. 2678-2509/2014 încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, pentru imobilul din municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, 

proprietate privată a judeţului 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. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Alba, a imobilului “Clădire birouri”, 

situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, compus din clădire cu suprafaţa construită de 76 mp şi teren 

aferent în suprafaţă de 136 mp, înscris în C.F. nr. 72761 Alba Iulia, cu nr. cadastral 5968, 5698-C1 şi nr. top. 2005/2, 

provenită din conversia C.F. nr. 913 Alba Iulia, imobil aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 39/2009, se revocă. 

Art. 3. 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; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                                         Avizat, 

                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                              Dana POTOPEA 

Înregistrat sub nr. 123 

Alba Iulia, 17 iunie 2015 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, ca urmare a realizării  

unor lucrări de investiţii 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 25 iunie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri 

imobile, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii; 

- Raportul de specialitate nr. 11112/17.06.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, ca urmare a realizării unor lucrări 

de investiţii; 

- Procesul verbal de recepţie finală nr. 20207/2014, privind lucrarea “Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 106L: 

Şpring-Ungurei-Roşia de Secaş, km 0+000 – km 16+300; DJ 107B: DN1-Sântimbru-Galtiu-Coşlariu-Mihalţ-

Colibi-Roşia de Secaş-lim. Jud. Sibiu, km 19+059 – km 21+686”; 

- Nota privind cheltuielile totale aferente obiectivului de investiţii “Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 106L: 

Şpring-Ungurei-Roşia de Secaş, km 0+000 – km 16+300”; 

- Nota privind cheltuielile totale aferente obiectivului de investiţii “Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 107B: DN1-

Sântimbru-Galtiu-Coşlariu-Mihalţ-Colibi-Roşia de Secaş-lim. Jud. Sibiu, km 19+059 – km 21+686”; 

- Procesul verbal de recepţie finală nr. 20211/2014, privind lucrarea “Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 107: Alba 

Iulia-Teleac-Berghin-Colibi-Secăşel-Cergău Mare-Blaj-Sâncel-Şona-Jidvei-Cetatea de Baltă-lim. jud. Mureş, km 

32+500 – km 49+850”; 

- Nota privind cheltuielile totale aferente obiectivului de investiţii “Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 107: Alba 

Iulia-Teleac-Berghin-Colibi-Secăşel-Cergău Mare-Blaj-Sâncel-Şona-Jidvei-Cetatea de Baltă-lim. jud. Mureş, km 

32+500 – km 49+850”; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 16757/2014, privind obiectvul de investiţii “Reabilitare 

(restaurare) Castel Sâncrai – faza II”; 

- Nota privind cheltuielile totale aferente obiectivului de investiţii “Reabilitare (restaurare) Castel Sâncrai – faza II”. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c), art. 119 şi art. 120  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 21–(2)  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 1031/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, poziţiile nr. 19, 44, 45 şi 47. 

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 drumului judeţean “DJ 106L: Şpring-Ungurei-Roşia de 

Secaş”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, de la 

valoarea de 6.289.530,06 lei, actualizată la data de 31.10.2013, la valoarea de 16.722.229,66 lei, ca urmare 

recepţionării finale a lucrărilor la obiectivul de investiţii “Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 106L: Şpring-Ungurei-

Roşia de Secaş, km 0+000 – km 16+300”. 

Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar, a drumului judeţean “DJ 107B: DN1-Sântimbru-Galtiu-

Coşlariu-Mihalţ-Colibi-Roşia de Secaş-lim. jud. Sibiu”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 47 în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al judeţului Alba, de la valoarea de 4.361.233,30 lei, actualizată la data de 31.10.2013, la 

valoarea de 6.170.695,81 lei, ca urmare recepţionării finale a lucrărilor la obiectivul de investiţii “Reabilitarea 

sistemului rutier pe DJ 107B: DN1-Sântimbru-Galtiu-Coşlariu-Mihalţ-Colibi-Roşia de Secaş-lim. jud. Sibiu, km 

19+059 – km 21+686”. 

Art. 3. Se aprobă modificarea valorii de inventar, a drumului judeţean “DJ 107: Alba Iulia-Teleac-Berghin-

Colibi-Secăşel-Cergău Mare-Blaj-Sâncel-Şona-Jidvei-Cetatea de Baltă-lim. jud. Mureş”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 

45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, de la valoarea de 49.977.644,38 lei, 

actualizată la data de 31.10.2013, la valoarea de 58.467.661,03 lei, ca urmare recepţionării finale a lucrărilor la 

obiectivul de investiţii “Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 107: Alba Iulia-Teleac-Berghin-Colibi-Secăşel-Cergău 

Mare-Blaj-Sâncel-Şona-Jidvei-Cetatea de Baltă-lim. jud. Mureş, km 32+500 – km 49+850”. 

Art. 4. Se aprobă modificarea valorii de inventar, a bunului “Sediu administrativ Castel” aparţinătoar 

imobilului “Construcţii administrative şi social-culturale în care a funcţionat Centrul de Plasament Sâncrai-Aiud şi 

terenul aferent”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 19 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 

Alba, de la valoarea de 2.082.341,99 lei, actualizată la data de 31.10.2013, la valoarea de 5.184.684,62 lei, ca urmare a 

recepţionării parţiale a lucrărilor la obiectivul de investiţii “Reabilitare (restaurare) Castel Sâncrai – faza II”. 

Art. 5. 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; 

- 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. 124 

Alba Iulia, 17 iunie 2015 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor procese verbale de vecinătate 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de  iunie 2015; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor procese-verbale de vecinătate; 

- Raportul nr. 11117/17.06.2015 al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea unor procese verbale de vecinătate; 

- Adresa domnului Mihai Ştefan şi soţia Mihai Violeta, prin mandatar Filipescu Florina Georgiana, ing. 

topograf, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 8245/06.05.2015, prin care se solicită 

semnarea procesului verbal de vecinătate pentru proprietatea situată în comuna Întregalde, înregistrată 

în C.F. 70003, sub nr. top. 399/2/1 curţi – construcţii, şi nr. top. 399/2/2 fînaţ, în suprafaţă totală de 

1537 mp., care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K- proprietate publică a Judeţului Alba. 

- Adresa domnului Florea Elisei şi soţia Florea Florentina, prin mandatar P.F.A. Filipescu Florina 

Georgiana, înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 8650/12.05.2015., prin care se solicită semnarea 

procesului verbal de vecinătate pentru proprietatea situată în comuna Întregalde, înregistrată în C.F. 

70200, sub nr. top. 318/2 fînaţ în suprafaţă de 1994 mp.,, care se învecinează cu D.J. 107K. - 

proprietate publică a Judeţului Alba. 

- Adresa doamnei Târziu Mariana Angela, prin mandatar Filipescu Florina Georgiana, ing. topograf, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 8935/15.05.2015, prin care se solicită semnarea 

procesului verbal de vecinătate pentru proprietatea situată în comuna Întregalde, înregistrată în C.F. 

70466, sub nr. top. 400/1 livadă, curţi-construcţii, în suprafaţă de 720 mp., care se învecinează cu 

drumul judeţean DJ 107K- proprietate publică a Judeţului Alba. 

- Adresa domnului Nistor Viorel şi soţia Nistor Maria, prin mandatar Filipescu Florina Georgiana, ing. 

topograf, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 8935/15.05.2015, prin care se solicită 

semnarea procesului verbal de vecinătate pentru proprietatea situată în comuna Întregalde, înregistrată 

în C.F. 70466, sub nr. top. 398/1 livadă, şi nr. top. 399/1 curţi-construcţii, în suprafaţă totală de 3618 

mp., parcele 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. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare 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. 



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, încheiat la date de 15.03.2015 pentru stabilirea 

limitelor comune dintre D.J. 107K, proprietate publică a judeţului Alba şi terenul situat în comuna 

Întregalde, înscris în C.F. 70003 Întregalde identificat cu nr. top. 399/2/1 şi 399/2/2, solicitat pentru 

reglementarea situaţiei de Carte Funciară, prezentat în anexa – nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă Procesul-verbal de vecinătate, 107/2014 pentru stabilirea limitelor comune 

dintre D.J. 107K, proprietate publică a judeţului Alba şi terenul situat în comuna Întregalde, , înregistrat 

în C.F. 70200, sub nr. top. 318/2 fînaţ în suprafaţă de 1994 mp.,, solicitat pentru reglementarea situaţiei 

de Carte Funciară, prezentat în anexa – nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Se aprobă Procesul-verbal de vecinătate, încheiat la data de 17.02.2015 pentru stabilirea 

limitelor comune dintre D.J. 107K, proprietate publică a judeţului Alba şi terenul situat în comuna 

Întregalde, înregistrat în C.F. 70466, sub nr. top. 400/1, curţi-construcţii, în suprafaţă de 720 mp., solicitat 

pentru reglementarea situaţiei de Carte Funciară, prezentat în anexa – nr. 3, parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

Art. 4. Se aprobă Procesul-verbal de vecinătate, încheiat la data de 17.02.2015 pentru stabilirea 

limitelor comune dintre D.J. 107K, proprietate publică a judeţului Alba şi terenul situat în comuna 

Întregalde, înscris în C.F. 70466, sub nr. top. 398/1 livadă, şi nr. top. 399/1 curţi-construcţii, în suprafaţă 

totală de 3618 mp., solicitat pentru reglementarea situaţiei de Carte Funciară, prezentat în anexa – nr. 4, 

parte integrantă a prezentei hotărâri.  

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

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Doamnei Filipescu Florina Georgiana – expert topograf, Anexele 1-5 ; 

- Direcţia Amenajarea teritoriului şi urbanism;  

- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 

PREŞEDINTE 

            Ion DUMITREL 

                            Avizat, 

                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                               Dana POTOPEA 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 125 

 Alba Iulia, 17 iunie 2015 















ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind validarea desemnării unor    

 membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba 

 

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 iunie 2015; 

 Luând în dezbatere: 

              - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea desemnării unor membri în  

Autoritatea Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

              -  Raportul Direcţiei juridice şi relaţii publice nr.11236/18.06.2015; 

             Văzând: 

  - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.29/20.02.2013 privind validarea desemnării unor membri în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba;  

            - Adresa Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea”al Judeţului Alba nr.1103571/16.06.2015, 

înregistrată la Consiliul judeţean Alba sub nr.10686/16.06.2015 

            - Adresa Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” Alba nr.492749/15.06.2015, înregistrată 

la Consiliul judeţean Alba sub nr.10688/16.06.2015   

             -Adresa Primăriei Municipiului Alba Iulia nr.48358/17.06.2015, înregistrată la Consiliul judeţean Alba 

sub nr.10691/17.06.2015   

Având în vedere prevederile: 

 art. 17  alin.(2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 787/2002; 

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

adoptă prezenta 

 

H O T Ă R Â R E 

   

Art.1. Se validează desemnarea domnului  colonel Felician ITU, inspector şef al Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean „Avram Iancu”Alba, a domnului colonel Dorel SOFICA, inspector şef al Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea”al Judeţului Alba şi a domnului  Ioan VODĂ, şeful  Serviciului Poliţia 

Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Alba Iulia, în Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Alba.  

 

Art.2. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba este 

următoarea: 

1. domnul Marincaş Ion, consilier judeţean – preşedinte al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Alba                                                                                                                                                                                                                          

2. domnul Puşcă Nicolae,consilier judeţean; 

3. domnul Fulea Dumitru,consilier judeţean; 

4. domnul Simion Marcel,consilier judeţean; 

5. domnul Stan Marcel Ioan,consilier judeţean; 

6. domnul Truţă Nicolae,consilier judeţean; 

7. domnul Ioan-Nicolae Căbulea, şef al   Inspectoratului Judetean de Politie Alba;    

8. domnul Ilea Ioan Ilie,reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor Alba; 



9. domnul Murg Cornel, subprefect;      

10. domnul Dorel Sofica,Inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea”al  

Judeţului  Alba; 

11. domnul Felician ITU, Inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Avram Iancu”Alba; 

12. domnul Ioan VODĂ, şeful Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al 

Primăriei Municipiului Alba Iulia; 

13. domnul Bărdaş  Mihai-Horea, reprezentant al comunităţii;   

14. domnul Iviniş Gheorghe Ioan, reprezentant al comunităţii;   

15. domnul Bibolar Horaţiu Mugur, reprezentant al comunităţii;   

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

- Instituţiei Prefectului – judeţul  Alba; 

- Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba ; 

- Persoanelor nominalizate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

             ION DUMITREL                        

                                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                           Dana POTOPEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Alba Iulia, 18.06.2015 

             NR. 126 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a taberei de educaţie ecologică 

 şi turism montan – 2015 din cadrul activităţii „Cercuri şcolare de turism” 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.06.2015; 

 Văzând:  

- Expunerea de motive la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a taberei 

de educaţie ecologică  şi turism montan – 2015 din cadrul activităţii „Cercuri şcolare de turism” 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Tehnice, al Direcției Dezvoltare, Bugete, nr. 

11217/18.06.2015 

   

 Având în vedere: 

- prevederile art. 91 (1), litera „f”  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- prevederile art. 29¹ alin.(1) şi ale art.4 alin. (1) din Ordonanţa privind îmbunătăţirea sistemului de 

finanţare a programelor şi proiectelor culturale nr. 51/1998 , cu modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 105/2015 privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, 

a bugetului propriu al judeţului Alba, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015, Anexa nr. 34a 

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

 În temeiul art. 97 și 115 (1), litera „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentului de desfăşurare a taberei de educaţie ecologică  şi turism montan – 

2015 din cadrul activităţii „Cercuri şcolare de turism” 

Art.2. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia Tehnică şi Direcţia Dezvoltare 

şi Bugete va 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; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete. 

 

 

         PREŞEDINTE, 

        ION DUMITREL                              

       Avizat,                                                                                                             

SECRETARUL JUDEȚULUI, 

      DANA POTOPEA 

 
 

 

Înregistrat sub nr. 128 

Alba Iulia,18 iunie 2015 



 

 

Anexa la proiectul de hotărâre nr. 128 din 18.06.2015 

 

 

 

REGULAMENT 

 de desfăşurare a taberei de educaţie ecologică 

 şi turism montan – 2015 din cadrul activităţii „Cercuri şcolare de turism” 

 

 

 

Preambul 

Prin Anexa nr. 34 a la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 105 din 28.05.2015 s-a aprobat 

activitatea/proiectul „Cercuri şcolare de turism” în cadrul căruia  organizarea unei tabere de educaţie 

ecologică şi turism montan la care participă elevi de la cercurile şcolare de turism reprezintă un important 

instrument de familiarizare şi de dezvoltare a unor aptitudini pentru elevii din unităţi de învăţământ din 

judeţul Alba. Acţiunile propuse a se desfăşura, precum şi modul de desfăşurare a acestora vor contribui în 

mod concret la atingerea scopului acestei tabere şi anume creşterea gradului de cunoaştere a judeţului 

Alba, socializarea şi legarea unor relaţii între elevii unităţilor de învăţământ participante, informarea şi 

educarea în ceea ce priveşte comportamentul la munte, cunoaşterea culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor din 

judeţul Alba. 

 

 

Capitolul I- Alocarea resurselor financiare 

Art. 1. Bugetul activităţii/proiectului „Cercuri şcolare de turism” aprobat prin Hotărârea Consiliului 

judeţean Alba nr. 105 din 28.05.2015, anexa 34a este de 60.000 lei, iar bugetul estimat pentru 

desfăşurarea taberei de educaţie ecologică şi turism montan - 2015 este în sumă de 25.000 lei, sumă ce se 

alocă din cadrul proiectului Cercuri şcolare de turism”. 

 

Capitolul II - Locul şi perioada desfăşurării taberei de educaţie ecologică  şi turism montan – 2015 

Art.2. Locul: Cheile Râmeţului şi Întregalde 

Art.3. Perioada 20-27 iulie 2015 

  

 

Capitolul III - Participanţi 

Art.4. La tabără participă cel mult 10 elevi însoţiţi de 2 profesori coordonatori de la fiecare cerc de turism 

din cadrul Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, Colegiului Naţional Militar „Mihai 

Viteazul” Alba Iulia, Colegiului Tehnic Apulum, Colegiului Tehnic Aiud, Colegiului Naţional 

„Inochentie Micu Clain” Blaj, Liceului „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş, Liceului „Corneliu Medrea” 

Zlatna, Liceului Tehnologic Sebeş, Liceului „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud, unităţi de învăţământ cu 

care Consiliul judeţean Alba menţine şi dezvoltă relaţii de colaborare în domeniul cultural, turism, 

voluntariat şi altele. 

 

Capitolul IV - Scopul  

Art.5. Scopul acestei tabere este creşterea gradului de cunoaştere a judeţului Alba, socializarea şi legarea 

unor relaţii între elevii unităţilor de învăţământ participante, informarea şi educarea în ceea ce priveşte 

comportamentul la munte, cunoaşterea culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor din judeţul Alba.  

 

Capitolul V - Acţiuni în cadrul proiectului 

Art.6. a) Organizarea taberei de educaţie ecologică  şi turism montan – 2015 

          b) Dotarea cercurilor şcolare de turism cu echipamente specifice, respectiv corturi, saci de dormit, 

pelerine ploaie, lanterne frontale, vase camping, rucsaci, izoprene 

         c) PRO Natura 



 

Art.7. Acţiuni în cadrul taberei de educaţie ecologică  şi turism montan – 2015: 

a) Drumeţii pe trasee turistice 

b) Vizită la obiective de cultură din zonă 

c) Concursuri sportive şi de cultură generală 

d) Program artistic la foc de tabără 

e) Prezentare obiceiurilor şi tradiţiilor  locului 

  

Capitolul VI – Modul de organizare a taberei de educaţie ecologică şi turism montan - 2015 

Art.8. Înscriere şi logistică  

a) Participarea la Tabăra de educaţie ecologică şi turism montan - 2015,  se face prin completarea 

fişei de confirmare, anexă la prezentul regulament; 

b)  În data de 20.07.2015 profesorii coordonatori vor prezenta echipei de proiect următoarele 

documente: 

- tabel nominal cu elevii participanţi; 

- procesul verbal cu semnăturile  acestora care atestă participarea la instruirea privind 

respectarea regulilor de protecţie împotriva accidentelor şi de prevenire a oricăror evenimente 

nedorite pe tot parcursul desfăşurării taberei, prevederile regulamentului taberei, 

- aviz epidemiologic de la medicul de familie pentru fiecare elev; 

- adeverinţă cu menţiunea APT EFORT FIZIC de la medicul şcolar sau medicul de familie; 

- acordul scris al părinţilor pentru participarea elevului/elevei la tabără; 

Important : fiecare profesor coordonator trebuie să completeze documentele necesare participării la 

tabără specifice acestor activităţi în instituţiile de învăţământ. 

c) Transportul participanţilor se va face cu autocarul pe ruta Alba Iulia – Cheile Râmeţului şi retur 

Întregalde – Alba Iulia; 

d) Participanţii la tabără vor campa; 

e) Masa pentru prima zi se asigură individual de fiecare participant, iar pentru restul zilelor 

alimentele se vor asigura de către Consiliul judeţean Alba pe  baza meniului rezultat din 

consultarea  elevilor şi a profesorilor coordonatori; 

f) Necesarul logistic general: alimente, transport persoane şi alimente şi logistică, produse de 

ecologizare, toalete ecologice, recipiente păstrare alimente, lemne de foc, generator, combustibil 

generator, cort militar, masă şi bănci, prelungitor, cablu, becuri; 

g) Necesarul logistic pentru fiecare grup: trusă de prim ajutor, ceaun şi ustensile specifice pentru 

pregătirea hranei şi spălatul veselei, toporişcă, corturi, izoprene, folie pentru protecţia 

suplimentară a corturilor,chibrituri şi substanţe pentru aprinderea focului; alte lucruri care sunt 

considerate necesare de către profesorii coordonatori; 

h) Necesarul individual: sac de dormit; rucsac mare pentru bagaje; rucsac mic pentru ture (cu 

alimente şi apă pentru prima zi), bocanci/ghete (obligatoriu) şi opţional alte tipuri de încălţăminte, 

set de haine pentru schimb, scurtă, haine groase, ciorapi, căciulă;  lanternă (frontală);  pelerină de 

ploaie; tacâmuri individuale pentru servirea hranei (lingură, furculiţă, cană, castron/farfurie din 

plastic sau metal). 

Art.9. Mod de organizare intern al grupurilor 

Fiecare cerc de turism va avea propria organizare internă (elevi de serviciu, pregătirea mesei şi alte 

responsabilităţi), dar se respectă întocmai programul taberei şi orarul zilnic; toate activităţile se vor 

desfăşura sub directa coordonare a profesorilor coordonatori; prepararea hranei se va face separat de către 

fiecare grup în funcţie de alimentele alocate numai în locuri special amenajate pentru prevenirea 

incendiilor; alimentele se distribuie zilnic fiecărui grup; pentru consum şi pregătirea hranei se vor folosi 

numai sursele  de apă   indicate de profesorii coordonatori; după intrarea elevilor in corturi pentru somn se 

iau măsuri de stingere a focurilor; la locul de campare se vor amenaja locuri speciale pentru toalete şi   

colectarea deşeurilor; fiecare grup (elevi şi profesori însoţitori) trebuie să respecte întocmai traseele de 

deplasare spre obiectivele turistice şi toate indicaţiile organizatorilor şi membrilor Salvamont; Pentru 

derularea în bune condiţii a taberei, pentru parcurgerea traseelor turistice în condiţii optime şi pentru 

reducerea riscurilor de accidentări este necesar să se respecte condiţiile minime de echipament prevăzute 

la rubrica necesar individual, precum şi indicaţiile reprezentanţilor Salvamont Alba. 



 

 

 

Art.10.  Pe parcursul taberei se interzice:  

a) consumul alcoolului, substanţelor etnobotanice, drogurilor sau a altor substanţe interzise; 

b) folosirea unui vocabular trivial, injurii sau  expresii ce pot aduce atingere demnităţii umane; 

c)  deteriorarea materialelor de campare sau cele destinate desfăşurării activităţilor; 

d) părăsirea taberei sau a traseelor pe timpul deplasărilor fără aprobarea expresă a profesorilor 

coordonatori; 

e) tăierea arborilor verzi pentru foc. 

 

 

Capitolul VII Echipa de proiect 

Art.11.  

a) Coordonatorul proiectului – Dan Popescu, director executiv, Consiliul judeţean Alba 

- coordonează activităţile de organizare 

- vizează facturi şi plăţi 

- vizează raportul final al activităţii 

b) Responsabili financiari, pe probleme tehnice, de secretariat şi de logistică – Adrian Puiuleţ şi 

Petronela Luca  Consiliul judeţean Alba 

- coordonează aspectele financiare necesare derulării activităţii 

- întocmesc documentaţia aferentă efectuării plăţilor către furnizori 

- coordonează tehnice, de logistică şi secretariat 

- întocmesc raportul final al activităţii. 

 

                                

Capitolul VIII Dispoziţii finale 
Art.12. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii. 

Art.13. Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine sancţiuni disciplinare până la 

excluderea din tabără. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa la regulamentul  de desfăşurare a taberei de educaţie ecologică  şi turism montan – 2015 din cadrul 

activităţii „Cercuri şcolare de turism” 

 

Unitatea de învăţământ 

Nr. … data… 

 

 

CONFIRMARE DE PARTICIPARE LA TABĂRA DE TURISM MONTAN ŞI EDUCAŢIE 

ECOLOGICĂ - 2015 

 

 

       Prin prezenta, confirmăm participarea echipei cercului de turism din şcoala noastră format 

dintr-un număr de…………elevi şi ……..profesori, la Tabăra de turism montan şi educaţie 

ecologică care se va desfăşura la Cheile Râmeţului şi Întregalde,  organizată de Consiliul 

Judeţean Alba în perioada 20.07.2015 – 27.07.2015. 

       Am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor taberei şi de necesarul de  echipament şi materiale obligatorii pentru participarea  

echipei la activităţile taberei. 

 

      Echipa cercului de turism va fi coordonată de profesorii: 

1. ………………………………………………………………… 

specialitatea………………………..tel. ………………….. 

2. ………………………………………………………………… 

specialitatea………………………..tel. ………………….. 

 

  Până în data de 20.07.2015 vom prezenta următoarele: 

 tabel nominal cu elevii participanţi; 

 procesul verbal cu semnăturile  acestora care atestă participarea la instruirea 

privind respectarea regulilor de protecţie împotriva accidentelor şi de prevenire a 

oricăror evenimente nedorite pe tot parcursul desfăşurării taberei, prevederile 

regulamentului taberei; 

 aviz epidemiologic de la medicul de familie pentru fiecare elev; 

 adeverinţă cu menţiunea APT EFORT FIZIC de la medicul şcolar sau medicul de familie; 

 acordul scris al părinţilor pentru participarea elevului/elevei la tabără; 

 

 

 

DIRECTOR,                                                                                     COORDONATOR CERC  DE TURISM 
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