
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 74 din 28.04.2015 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27august 2015; 

Luând în dezbatere : 

 - Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 74 din 28.04.2015, 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 15.605/26.08.2015. 

 Având în vedere prevederile : 

- 112 (3) lit. „p” şi „q”, art. 113 (1) şi art. 114 (1) lit. „b”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,  

În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice 

locale  nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 Art.unic. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 74 din 28.04.2015 

după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 „ Art.1. Se aprobă Actul Adițional nr. 7 la Acordul de Participare nr.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, anexă 

parte integrantă a prezentei hotărâri”.  

2. Articolul 2 se abrogă. 

3. Articolul 3 se renumerotează şi devine articolul 2. 

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

înaintează: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, din cadrul Consiliului judeţean Alba 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

- Municipiului Alba Iulia prin Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia 

- Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.  
 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE           AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

Alin Florin CUCUI            SECRETARUL  JUDEŢULUI  

                                                                                                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 
Alba Iulia, 26.08.2015 

Inregistrat sub nr. 154 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a  Infotrip - ului destinat agenţiilor de turism, organizat cu 

ocazia Târgului Naţional de Turism Rural Albac 2015, din cadrul activităţii Campanie publicitară de 

promovare turistică a Judeţului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.08.2015; 

 Văzând:  

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

ului destinat agenţiilor de turism, organizat cu ocazia Târgului Naţional de Turism Rural Albac 2015, din 

cadrul activităţii Campanie publicitară de promovare turistică a judeţului Alba 

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

nr.15569/25.08.2015 

  Având în vedere: 

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

modificările şi completările ulterioare 

- Ordonanţa nr. 51 /1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor 

culturale, 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 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014 – 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

județean Alba nr. 130/2014 

 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 Regulamentul de desfăşurare a  Infotrip - ului destinat agenţiilor de turism, organizat 

cu ocazia Târgului Naţional de Turism Rural Albac 2015, din cadrul activităţii Campanie publicitară de 

promovare turistică a judeţului Alba, anexa parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art.2. 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, 

     VASILE BUMBU 

 
Înregistrat sub nr. 155 

Alba Iulia, 26.08.2015 



 

 

Anexa la proiectul de hotărâre nr. 155 din 26.08.2015 

 

 

 

REGULAMENT 

 de desfăşurare a  Infotrip - ului destinat agenţiilor de turism, organizat cu ocazia Târgului 

Naţional de Turism Rural Albac 2015, din cadrul activităţii Campanie publicitară de promovare 

turistică a judeţului Alba 

 
 

 

 

Preambul 

Infotrip –ul reprezintă un eveniment de documentare la faţa locului destinat agenţiilor de turism şi este un 

important instrument de cunoaştere precum şi de a crea legături între cerere şi ofertă pe piaţa turistică.  

În cadrul activităţii „Campanie publicitară de promovare turistică a judeţului Alba” se organizează un 

infotrip pentru agenţii de turism în vederea unei mai bune cunoaşteri a Judeţului Alba precum şi a aduce 

împreună oferta turistică a judeţului Alba şi cererea de pe piaţa turistică. Acţiunile propuse  se vor 

desfăşura şi vor contribui în mod concret la atingerea scopului acestui infotrip. 

 

 

Capitolul I- Alocarea resurselor financiare 

Art. 1. Bugetul activităţii/proiectului „Campanie publicitară de promovare turistică a judeţului 

Alba” aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 105 din 28.05.2015, Anexa 34a este 

de 130.000 lei, iar bugetul estimat pentru desfăşurarea Infotrip - ului destinat agenţiilor turism cu 

ocazia Târgului Naţional de Turism Rural Albac 2015  este în sumă de 30.000 lei, sumă ce se 

alocă din cadrul proiectului Campanie publicitară de promovare turistică a judeţului Alba. 
 

Capitolul II - Locaţia şi perioada desfăşurării Infotrip - ului destinat agenţiilor de turism cu ocazia 

Târgului Naţional de Turism Rural Albac 2015 
Art.2. Locaţia: Alba Iulia, Colţeşti, Rimetea, Sălciua, Lupşa, Albac, Arieşeni 

Art.3. Perioada: 3 – 6 septembrie 2015 

  

 

Capitolul III - Participanţi 

Art.4. Infotrip – ul este destinat agenţiilor de turism care pot participa cu maxim 2 persoane, reprezentanţi 

ai agenţiilor de turism tour - operatoare sau detailiste. 

 

Capitolul IV - Scopul  

Art.5. Scopul acestui infotrip este documentarea la faţa locului cu privire la atracţiile turistice locale, 

respectiv obiective culturale, valori ale patrimoniului cultural imaterial, tradiţii şi obiceiuri, atracţii 

naturale ale zonei. De asemenea participanţii vor fi sprijiniţi să înţeleagă atmosfera şi specificul 

destinaţiei prin crearea de legături între structurile de primire turistică şi agenţii de turism. 

 

Capitolul V - Acţiuni în cadrul infotrip - ului 

Art.6. a) Vizită în Cetatea Alba Carolina – monument istoric, reprezentativă pentru patrimoniul 

arhitectonic din sud estul Europei 

           b) Tur judeţul Alba pe traseul Alba Iulia, Colţeşti, Rimetea, Sălciua, Lupşa, Albac – vizite la 

pensiuni şi obiective turistice din localităţile amintite, respectiv bisericile de la Colţeşti, Rimetea, Lupşa, 

expoziţiile etnografice de la Sălciua, Lupşa şi Muzeul de etnografie de la Rimetea 

           c) Vizită Târgul Naţional de Turism Rural Albac 2015 



           d) Tur în comuna Arieşeni – vizită pensiuni, obiective turistice, respectiv Biserica de lemn, 

monument istoric 

           e) Tur în comuna Albac – vizită pensiuni, obiective turistice precum expoziţia etnografică 

 

 

Capitolul VI – Modul de organizare a Infotrip - ului  destinat agenţiilor de turism cu ocazia Târgului 

Naţional de Turism Rural Albac 2015 
Art.7. Înscriere se realizează pe baza formularului de înscriere anexă la prezentul regulament, în limita a 

70 de persoane, în ordinea înscrierilor. 

Art. 8. Se asigură 3 nopţi de cazare la hotel şi/sau pensiuni în Alba Iulia (împrejurimi) şi Albac. asigură 

transportul – pe ruta Alba Iulia – Colţeşti - Rimetea – Sălciua – Lupşa – Albac, retur Alba Iulia; pe ruta 

Albac – Arieşeni şi retur cu autocar şi/sau microbuz. 

Art. 9. Se asigură transportul pe ruta Alba Iulia – Colţeşti – Rimetea – Sălciua – Lupşa – Albac, retur 

Alba Iulia, pe ruta Albac – Arieşeni  şi retur cu autocar şi/sau microbuz. 

Art. 10. Se asigură masa participanţilor în regim de pensiune completă. 

Art.11. Pentru participanţi se asigură accesul la obiective turistice din judeţul Alba şi asistenţă turistică, 

plata taxelor de intrare (unde este cazul) fiind asigurată de Consiliul judeţean Alba 

 

Capitolul VII Echipa de proiect 

Art.12.  

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

- coordonează activităţile de organizare 

- vizează facturi şi plăţi 

- vizează raportul final al activităţii 

b) Responsabil financiar - Ioana Mirca 

c) Responsabili pe probleme tehnice – Adina Năcreală, Anca Pojar, Alina Pop  

d) Responsabil secretariat  - Anca Pojar 

e) Responsabil logistică – Pompilia Cataros. 

 

 

Capitolul VIII  Dispoziţii finale 

Art. 13. Participanţii la infotrip vor disemina informaţiile obţinute în urma participării prin intermediul 

site – ului propriu al agenţiei de turism, pagina de social media sau alte mijloace. 

                                



CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
Piaţa. I.I.C. Brătianu, Nr.1, 

Alba Iulia, jud. Alba 

PRIMĂRIA ALBAC 
Str. Crişan, Nr.9 
Albac, jud. Alba 

 

Anexa la regulamentul  de desfăşurare a Infotrip – ului destinat agenţiilor de turism, organizat cu ocazia 

Târgului Naţional de Turism Rural Albac 2015, din cadrul activităţii Campanie publicitară de promovare 

turistică a judeţului Alba 
 

 

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE INFOTRIP JUDEŢUL ALBA 
TÂRGUL NAŢIONAL DE TURISM RURAL ALBAC 2015 

Termen limită de înscriere 1 SEPTEMBRIE 2015 

Înscrierea se face prin fax la nr. 0258 / 812694 
sau e-mail: anca.pojar@turismalba.ro  

 

1. 

Agenţie de turism: Localitatea: Judeţ / Sector: 

Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Cod poştal: 

Tel. Fax: Mobil: 

e-mail: WEB:  

2. Persoana de contact: 

3. 

Persoanele delegate pentru a participa la INFOTRIP-ul din cadrul Târgului Naţional de Turism Rural 

Albac 2015: 

 ………………………………..…, seria şi nr. CI/BI ………………, funcţia ……………….…………….. 

 ………………………………..…, seria şi nr. CI/BI ………………, funcţia ……………….…………….. 

4. 

Marcaţi profilul activităţii Dumneavoastră: 

 Agenţie de turism touroperatoare  Agenţie de turism detailistă 

Vă rugăm să ne descrieţi pe scurt activitatea Dvs. (anul înfiinţării, profilul activităţii etc.)  

5. 

Director: ……………………………………………………………………………….. 

               (nume, prenume, semnătură şi ştampilă) 

Data: …………….… 

NOTĂ:  
      INFOTRIP adresat exclusiv agenţiilor de turism! 

Înscrierea pentru participare se face numai în baza formularului de înscriere, recepţionat şi înregistrat la Consiliul Judeţean 
Alba, la nr. de fax: 0258 – 812694 sau prin e-mail: anca.pojar@turismalba.ro.Termen limită de înscriere – 1 SEPTEMBRIE 2015. 
Formularul de participare poate fi descărcat de pe site-ul www.cjalba.ro; sau poate fi solicitat prin e-mail: anca.pojar@turismalba.ro  

Serviciile oferite sunt pentru maxim 2 persoane/agenţie de turism. În limita locurilor disponibile, se poate 
confirma şi înscrierea unui însoţitor; 

Servicii oferite:   

 3 nopţi de cazare cu pensiune completă;  

 Toate excursiile din program + taxele de vizitare la obiectivele turistice; 

 Transport cu autocarul din Alba Iulia şi retur; 

 Asistenţă turistică. 
      Programul detaliat al INFOTRIP-ului va fi comunicat pe e-mail după primirea confirmării de participare. 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
Consiliul Judeţean Alba, Direcţia Tehnică - Serviciul Turism, Tel: 004-0258-813380 - int. 7011 
Persoană de contact: Pojar Anca - Mobil: 004-0737 373 882, E-mail: anca.pojar@turismalba.ro 
 

Organizatori Partener  în 
 organizare 
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