
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului cadru de asigurare a sustenabilităţii proiectului “Realizarea 

unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, 

România” finanţat de Comisia Europeană în cadrul Acţiunii de pregătire „Scheme de 

Garantare pentru Tineri” 2012   

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în luna noiembrie 2015; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului cadru de 

asigurarea a sustenabilităţii proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme 

de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România” finanţat de Comisia Europeană în cadrul 

Acţiunii de pregătire „Scheme de Garantare pentru Tineri” 2012; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Serviciului coordonare 

programe şi proiecte nr. 20391 / 2.11.2015; 

Ţinând cont de prevederile cererii de finanţare şi ale contractului de finanţare nr. 

20166/13.12.2013 aferente proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme 

de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România” finanţat de Comisia Europeană în cadrul 

Acţiunii de pregătire „Scheme de Garantare pentru Tineri” 2012; 

Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

Art. unic Se aprobă Protocolul cadru între Consiliul Judeţean Alba şi şcolile pilot: Liceul 

Tehnologic Ocna Mureş/ Liceul Tehnologic "Timotei Cipariu" Blaj/ Colegiul Tehnic "I.D. 

Lăzărescu" Cugir/ Colegiul Economic "Dionisie Pop Marţian" Alba Iulia pentru asigurarea 

sustenabilităţii proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de 

Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România” finanţat de Comisia Europeană în cadrul Acţiunii 

de pregătire „Scheme de Garantare pentru Tineri” 2012. Protocolul este anexat prezentei hotărâri şi 

este parte integrantă a acesteia.  

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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Serviciului coordonare programe şi proiecte, Consiliul Judeţean 

Alba; 

- Listele de inventar anexate Protocolului de asigurare a sustenabilităţii se vor comunica celor 

interesaţi.  

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

AVIZAT 

SECRETARUL JUDEŢULUI 

Vasile BUMBU 

Înregistrat sub nr. 195 

Alba Iulia, 3.11.2015 



Consiliul Judeţean Alba Liceul/Colegiul 

Nr. înreg.____________                                                                     ____________________ 

                        Nr. înreg.__________ 

 

 

PROTOCOL CADRU 

de asigurare a sustenabilităţii proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii 

unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România” finanţat de Comisia 

Europeană în cadrul Acţiunii de pregătire „Scheme de Garantare pentru Tineri” 2012 

 

încheiat astăzi, ________________ 

 

 

I. PĂRŢILE   

1. Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. l, judeţul Alba  

reprezentat legal prin Preşedinte Ion Dumitrel, în calitate de beneficiar al contractului de 

grant 

şi 

2. Liceul/Colegiul______________________________________________cu sediul în 

_____________________________reprezentat legal prin Director____________________, 

în calitate de şcoală pilot - beneficiar final 

 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ______/___________, ale 

cererii de finanţare şi ale contractului de finanţare nr. 20166/13.12.2013 la Proiectul “Realizarea 

unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, 

România” finanţat de Comisia Europeană în cadrul Acţiunii de pregătire „Scheme de Garantare 

pentru Tineri” 2012, denumit în continuare Proiectul, au convenit următoarele: 

 

II. OBIECTUL 

(1) Obiectul acestui protocol este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în vederea 

asigurării sustenabilităţii Proiectului.  

 

(2) Sustenabilitatea priveşte predarea - preluarea cu titlu gratuit a bunurilor achiziţionate de 

solicitant - Consiliul Judeţean Alba şi cuprinse în lista de inventar anexată. 

Predarea – preluarea se va efectua în prezenţa Comisiei de predare, din partea Consiliului 

Judeţean Alba şi a Comisiei de preluare, din partea Liceului/ 

Colegiului_____________________________, prin inventarierea faptică a bunurilor cuprinse în 

lista de inventar ce face parte integrantă din prezentul Protocol. 

 După inventarierea faptică şi, potrivit datelor din evidenţa contabilă, Liceul/Colegiul 

___________________ va prelua bunurile cuprinse în lista de inventar ce face parte integrantă 

din prezentul Protocol în valoare totală de inventar  în sumă de _____________.  

 

(3) Sustenabilitatea priveşte şi bunurile achiziţionate prin proiect de către 

Liceul/Colegiul________________________________ pentru punerea în practică a firmei de 

exerciţiu_______________________, şi aflate în gestiunea şcolii.   



III. DURATA 

Durata protocolului este de la momentul semnării de către părţi până în luna iulie 2020, 

conform clauzelor contractului de finanţare.  

 

IV. Drepturile şi obligaţiile CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA 

(1) Consiliul Judeţean Alba are dreptul să solicite Liceului/Colegiului furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de bunurile achiziţionate prin proiect şi activităţile desfăşurate în 

legătură cu acestea, în scopul monitorizării sustenabilităţii Proiectului.    

 

(2) Consiliul Judeţean Alba are obligaţia de a realiza monitorizarea sustenabilităţii proiectului în 

Liceul/Colegiul ________________________________, conform obligaţiilor stabilite în 

contractul de grant. 

 

V. Drepturile şi obligaţiile Liceului/Colegiului ____________________________________ 

(1) Liceul/Colegiul, în calitate de beneficiar final al bunurilor preluate şi achiziţionate prin 

proiect, îşi va exercita drepturile asupra acestora.  

 

(2) Liceul/Colegiul, în calitate de beneficiar final al bunurilor preluate şi achiziţionate prin 

proiect: 

 se obligă să folosească bunurile în scopul pentru care au fost achiziţionate prin proiect şi 

pentru orice alte activităţi care au ca obiectiv consilierea vocaţională, orientarea 

profesională a elevilor, educaţia antreprenorială şi practica în firme de exerciţiu;  

 se obligă să nu înstrăineze bunurile; 

 se obligă să nu încredinţeze terţilor bunurile pentru realizarea de activităţi economice, în 

scopul obţinerii de venituri; 

 se obligă să nu constituie gaj, ipotecă sau altă formă de garanţie bancară asupra oricăruia 

dintre bunuri. 

 

(3) Toate documentele realizate în legătură cu desfăşurarea activităţilor proiectului şi aflate în 

păstrarea Liceului/Colegiului________________________________ se vor arhiva şi păstra cel 

puţin până în luna iulie 2020, conform clauzelor contractului de finanţare.  

 

(4) Liceul/Colegiul ___________________________________ prin reprezentantul său legal se 

angajează să permită reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba monitorizarea pe perioada 

sustenabilităţii proiectului, iar reprezentanţilor Comisiei Europene accesul la locaţiile, bunurile şi 

documentele în legătură cu desfăşurarea activităţilor proiectului în cazul realizării unui audit în 

perioada de sustenabilitate, adică până în luna iulie 2020, conform clauzelor contractului de 

finanţare.  

 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Protocol sau în legătură cu el, pe care părţile 

nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

 

(2) Prezentul Protocol are ca Anexă – Lista de inventariere a obiectelor de inventar. 



 

(3) Prezentul Protocol s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

Consiliul Judeţean Alba     Liceul/Colegiul______________________ 

 

Preşedinte,       Director, 

Ion Dumitrel                         ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Judeţul Alba prin  Liceul/Colegiul 

Consiliul Judeţean Alba ____________________ 

Nr. înreg.____________                                                           Nr. înreg.__________ 

 

 

PROCES VERBAL 

de predare-preluare a bunurilor achiziţionate prin contractul de finanţare aferent 

Proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare 

pentru Tineri în judeţul Alba, România” finanţat de Comisia Europeană în cadrul Acţiunii 

de pregătire „Scheme de Garantare pentru Tineri” 2012 

 

încheiat astăzi, ________________ 

 

 Între,  

 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. l, 

judeţul Alba  reprezentat legal prin Preşedinte Ion Dumitrel, (sau prin împuternicit) 

_________________, în calitate de predător  

şi 

Liceul/Colegiul________________________________________cu sediul în 

______________________________reprezentat legal prin Director_______________, (sau prin 

împuternicit) _________________,  în calitate de primitor 

 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

______/___________ şi Protocolului încheiat, s-a întocmit prezentul PROCES VERBAL pentru 

predarea - preluarea bunurilor achiziţionate şi cuprinse în lista de inventar anexă la protocol. 

 Predarea – preluarea s-a efectuat în prezenţa Comisiei de predare formată din 

__________________________________________________________________________, din 

partea Consiliului Judeţean Alba şi a Comisiei de preluare formată din 

__________________________________________________________________________, din 

partea Liceului/Colegiului_____________________________, prin inventarierea faptică a 

bunurilor. Valoarea de inventar a bunurilor este în sumă de _____________.  

 Anexă. Lista de inventariere a obiectelor de inventar.  

 Prezentul proces verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

Am predat      Am preluat 

 

Consiliul Judeţean Alba reprezentat legal prin  Liceul/Colegiul_______________________

 Preşedinte Ion Dumitrel   reprezentat legal prin Director___________ 

             (sau prin împuternicit)     (sau prin împuternicit) 

 

 

              Comisia de predare     Comisia de preluare 

 











ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea 

concesionării acestora către S.C. APA–CTTA  S.A. 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în luna noiembrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii 

private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către S.C. APA–CTTA  S.A.; 

- Raportul de specialitate nr. 18446/06.10.2015 Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” nr.3594-16969/15.09.2015. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–alin.(1) lit. c) şi alin.(4), lit. a) şi art. 120,121 și 123-alin.(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 includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a bunurilor 

achiziţionate de către S.C. APA–CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare, cuprinse 

în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Bunurile menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, se concesionează către Societatea 

Comercială APA–CTTA S.A., pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008. 

Art. 3. 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; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

         Avizat,  

                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                       Vasile BUMBU 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 178 

Alba Iulia, 06 octombrie 2015 



                    

                              Anexa    

                      la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba  

                         nr.  178/06.10.2015 

 

                                           

 

 

 

                           

LISTA  

CU  BUNURILE ACHIZIŢIONATE DE CĂTRE S.C. APA–CTTA S.A. 

DIN FONDUL DE ÎNTREŢINERE, ÎNLOCUIRE, DEZVOLTARE,  

CARE SE CUPRIND ÎN DOMENIUL PRIVAT AL JUDEŢULUI ALBA  

 

Nr. 

crt. 

Denumire mijloc fix U.M. Cant. 

 

Preţ 

Unitar 

[lei] 

Valoare 

Inventar 

[lei] 

1 Autospeciala combinată pentru 

vidanjare și spălare rețele de 

canalizare 

Buc. 1 973.000,00 973.000,00 

2 Autovidanjă combinată pentru 

curățat rețele de canalizare 

Buc. 1 513.400,00 513.400,00 

3 Autovidanjă combinată pentru 

curățat rețele de canalizare 

Buc. 1 513.400,00 513.400,00 

4 Autoturism Dacia Duster Laurette 

1,5DCI 

Buc. 1 66.809,81 66.809,81 

5 Roweld Rofuse 1200 Turbo (aparat 

sudura) 

Buc. 1 8.599,50 8.599,50 

6 Pompă sumersibilă mobilă, Wilo Fit 

V06DA/SP 

Buc. 1 9.618,72 9.618,72 

7 Sisteme video/sisteme alarmă 

pentru casieriile SC APA CTTA SA 

Jud.Alba 

Buc. 1 11.107,18 11.107,18 

 

TOTAL: 

 

2.095.935,21 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 59 din 12 martie 2015 

privind includerea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

județului Alba și aprobarea concesionării acestuia către S.C. APA-CTTA S.A. 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în luna noiembrie 2015; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 59/ 12 martie 2015 privind includerea unui imobil în Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al județului Alba și aprobarea concesionării acestuia către S.C. APA-

CTTA S.A.; 

- Raportul de specialitate nr.18601/07.10.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 59/ 

12 martie 2015 privind includerea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al județului Alba și aprobarea concesionării acestuia către S.C. APA-CTTA S.A.; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” nr. 3594/15.09.2015, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 16969/15.09.2015; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4663/17.07.2015, privind obiectivul “Sistem 

microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring, 

Doştat şi a localităţii Răhău”, executat de către S.C. APA–CTTA  S.A. din fonduri I.I.D.; 

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;  

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.59/12.03.2015 privind includerea unui bun imobil ]n 

Inventarul bunurilor care apar’in domeniului public al județului Alba și aprobarea concesionării 

acestuia către S.C.APA-CTTA S.A.; 

- 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. 1968-12770/2008 – Anexa nr. 2. 

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. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.59 din 12 martie 2015 se modifică și 

se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre, ca urmare a recepționării obiectivului „Sistem 

microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Șpring, Doștat și 

a localității Răhău”, realizat din fonduri I.I.D..  

Art. 2. 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                                           

                              Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 184 

Alba Iulia, 07 octombrie 2015 



                   Anexa  
          la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba 
                        nr. 184 din 7 octombrie  2015 

 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ALE BUNULUI IMOBIL CARE SE CUPRINDE LA POZIŢIA CU NR. CRT. 213  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 

213. 1.8. Sistem microregional 
de alimentare cu apă 
potabilă a comunelor 
Daia Română, Cut, 
Câlnic, Şpring, Doştat 
și a localității Răhău 

Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, 
Câlnic, Şpring şi Doştat, cuprinzând: 
1. Aducţiuni, în lungime totală de 62.356 ml, după cum urmează:  
a) Punct racord – GA1 (Staţia de pompare Daia Română):PEHD,          

De 400, Pn 10, L=9.556 ml; 
b) GA1– GA2 (Staţie de pompare/Rezervoare Daia Română): PEHD, De 

180-200, Pn 10-16, L=7.483 ml; 
c) GA2 – GA3 (Rezervoare Vingard): PEHD, De 160-180, Pn 6-25,       

L=5.483 ml; 
d) GA1 – Nod E (Cut): PEHD, De 225-280, Pn 10-16, L=9.084 ml; 
e) Nod E - GA6 (Rezervoare Cut): PEHD, De 90, Pn 6-10, L=1.466 ml; 
f) Nod E – Nod F (Cunţa/Draşov): PEHD, De 225, Pn 10-16, L=3.540 ml; 
g) Nod F - Nod G (Cunţa/Draşov): PEHD, De 180, Pn 10, L=2.875 ml; 
h) Nod G – GA8 (Rezervoare Cunţa/Draşov): PEHD, De 90, Pn 6-10, 

L=629 ml; 
i) Nod G – Nod H (Cunţa/Draşov): PEHD, De 180, Pn 10, L=645 ml; 
j) Nod H – GA4 (Staţia de pompare/Rezervoare Boz):PEHD, De 90-110, 

Pn 6-10, L= 5.297 ml; 
k) GA4 – GA5 (Rezervoare Doştat): PEHD, De 110, Pn 6-10, L= 4.943 

ml; 
l) Nod H – GA9 (Staţia de pompare/Rezervoare Şpring):PEHD, De 90, 

Pn 6-10, L= 5.321 ml; 
m) Nod F – GA7 (Staţia de pompare/Rezervoare Câlnic):PEHD, De 125, 

Pn 6-16, L= 6.034 ml. 

2015 12,477,265.95 Domeniul 
public al 
judeţului Alba, 
potrivit 
Hotărârii 
Consiliului 
Județean 
Alba nr. 59 
din martie 
2015 



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 

2. 5 Staţii de pompare cu construcţiile, utilajele, instalaţiile şi dotările 
aferente: 

a. GA1 şi GA2 Daia Română; 
b. GA4 Boz; 
c. GA7 Câlnic; 
d. GA9 Şpring. 

3. 8 Staţii de clorinare cu construcţiile, utilajele, instalaţiile şi dotările 
aferente: 

a. GA2 Daia Română; 
b. GA3 Vingard; 
c. GA4 Boz; 
d. GA5 Doştat; 
e. GA6 Cut; 
f. GA7 Câlnic; 
g. GA8 Cunţa/Draşov; 
h. GA9 Spring.     

4. 8 Rezervoare metalice de înmagazinare a apei, cu capacităţi diferite: 
a. 600 mc – Daia Româna; 
b. 300 mc – Cut, Câlnic şi Cunţa/Draşov; 
c. 200 mc – Vingard, Boz, Doştat şi Şpring. 

5. 83 Cămine. 
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Investitor:SC APA CTTA SA Alba Se apro
Director
Ing.

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA
LUCRARILOR

la obiectivul executat din fonduri IID
Nr. 4663 I 17.07.2015

privind lucrarea,6Sistem microregional de alimentare cu apa potabila

a comunelor :Daia Romana, Cut, Cilnic, Spring, Dostat si a loc'Rahau"

executate de catre SC APA CTTA SA Alba:

l.Lucrarile au fost executate inbaza auturizatiilor de construire eliberate

de Consiliul Judetean Alba nr.32 din 16.06.2008 cu valabilitate pana la

1 8.05. 1 0.20 1 2 si nr.3 3/1 8.0 5 .2012 cu valabil ttate pana la 1 8.05'20 1 5'

2.Comisia de receplie numita prin Decizianr.3445116.02.2015, emisa de

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,, APA ALBA", si-a desfasurat

activitatea in perioada 17.07.2015, fiind formatd din urmatorii:

pregedinte : Cretu Aurel-ADI Alba
membri i :HateganGheorghe-SCAPACTTASAAIba

Ofoiu Mircea - SC APA CTTA SA Alba
Ciurea - Craciun Constantin - SC APA CTTA SA Alba

Fagadar Comelia-Consilier CJ Alba

3. A participat la receptie in calitate de invitat :- 
Wainberg Stelian - SC APA CTTA SA Alba

4. Constat6rile comisiei de receplie :

4.1 Din documentalia scrisd qi desenatd necesarS aftptezentatd au lipsit sau

sunt incomplete Piesele.
Nu este cazul.

4.ZLucrarile ce nu respecta prevederile proiectului'
Nu este caztil.

S . A .

APA
c.t'r'n'

L .

tteot9,



ANEXA Nr'l

laProcesulverbaldereceptienr.4663din].7.07.2015privindlucrarile
executate la obiectivul

o, sistem microzonal de alimentare cu apa potabila a comunelor Daia

Romana,Cut,Ci lnic,spring'Dostatsialoc'Rahau'Jud'Alba"

Preqedinte :

Membrii :

COMISIA DE RECEPJIE :

Oloiu Mircea Teodor

Ciurea - Craciun Constantin

FagadarComelia N n\-/ \

Denumirea lucririlor

t17.t30,67
r09.696,39
21.675,55
2t.675,55
21.675,55
t2.096,72
12.096,72
12.096,72
12.096,72
3.7 t7 ,14

36.765,64

Utilaje cu,montaj :

-Containere

GA2-Daia Romana

GA4-Boz
GA9-SPring
GA3-Vingard
GA5-Dostat
GA6-Cut
GA8-Drasov
-Instalatie clorinare GA5 Dostat

C+M (constructii si instalatii electrice )

V"t"til. nu cuPrind TVA'

- invitat:

Wainberg Stelian \*-



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea valorii de inventar a drumului județean  “ DJ107H: Coșlariu Nou -Galda de 

Jos –Cricău –Ighiu -Șard –Gara Șard Ighiu (DN74)”, ca urmare a realizării unor  

lucrări de investiții 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în luna noiembrie 2015; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a drumului 

județean “ DJ107H: Coșlariu Nou -Galda de Jos –Cricău –Ighiu -Șard –Gara Șard Ighiu (DN74)”, 

ca urmare a realizării unor lucrări de investiții; 

- Raportul de specialitate nr.18666/08.10.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică 

la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a  drumului județean “ DJ107H: 

Coșlariu Nou -Galda de Jos –Cricău –Ighiu -Șard –Gara Șard Ighiu (DN74)”, ca urmare a realizării 

unor lucrări de investiții; 

- Nota contabilă – Cheltuieli totale aferente obiectivului de investiții “ Pod pe DJ107H: Coșlariu 

Nou-Galda de Jos-Cricău-Ighiu-Șard-Gara Șard (DN74), km.12+751,28, localitatea Bucerdea 

Vinoasă, jud. Alba ” 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 12748/10.07.2015 privind lucrarea “ Pod pe 

DJ107H: Coșlariu Nou-Galda de Jos-Cricău-Ighiu-Șard-Gara Șard (DN74), km.12+751,28, 

localitatea Bucerdea Vinoasă, jud. Alba ”. 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art.3)- alin.3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului 

Alba, precum și al municipiilor , orașelor și comenuelor din Județul Alba, modificată și completată 

de Hotărârea Guvernului României nr.831/01.10.2014;  

- Ordonanța Guvernului României nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 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 modificarea valorii de inventar a drumului județean “ DJ107H: Coșlariu Nou 

-Galda de Jos –Cricău –Ighiu -Șard –Gara Șard Ighiu (DN74)”, cuprins la poziția cu nr. crt. 53 în 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Alba, de la valoarea de 10.119.258,59 

lei la valoarea de 10.705.005,90 lei, ca urmare a recepționării  obiectivului de investiții “ Pod pe 

DJ107H: Coșlariu Nou -Galda de Jos –Cricău –Ighiu -Șard –Gara Șard (DN74), km.12+751.28, 

localitatea Bucerdea Vinoasă, jud. Alba”. 

Art. 2. 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                                           

                             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 185 

Alba Iulia, 07 octombrie 2015 

 



Documenta{ii de avizare a lucrdrilor: 12.00A,00 lei
Proiect tehnic + D.E. :20.175,00 lei
Lucrdri construclii : 548.603,93 lei
Comisioane I.S.C. O,lYo+0,7Yot :3.681 ,64Iei
Avize: 1.286,74\ei
Total general :585.747,31 lei

\ \



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor sportivilor și antrenorilor 

care au obținut rezultate deosebite la nivel național și internațional 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedință ordinară în luna noiembrie 2015; 

 Luând în dezbatere:    
 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

acordare a premiilor sportivilor și antrenorilor care au obținut rezultate deosebite la nivel 

național și internațional;  

 Raportul de specialitate comun nr. 20426/03.11.2015 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de acordare a premiilor sportivilor și antrenorilor care au obținut 

rezultate deosebite la nivel național și internațional;  

Văzând: 

 adresa Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba, înregistrată cu nr. 

19584/22.10.2015; 

Având în vedere prevederile: 

 art. 3 – (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 art. 91 - (1) lit. e), (5) lit. a), (6) lit. a) şi art. 102 – (1) 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 Regulamentul de acordare a premiilor sportivilor și antrenorilor care au 

obținut rezultate deosebite la nivel național și internațional, conform Anexei – parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 213/13.12.2013, 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor sportivilor care au obținut rezultate 

deosebite la nivel național și internațional. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia Gestionarea 

Patrimoniului şi Informatică 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 Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi Direcţiei Dezvoltare şi Bugete 

din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 

Preşedinte,  

Ion DUMITREL 

                                                                                      AVIZAT, 

 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                 Vasile BUMBU 

 

Înregistrat sub nr. 194 

Alba Iulia, 03.11.2015 
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Anexa la Proiectul de hotărâre 

nr. 194/03.11.2015  

 

 

REGULAMENT 
de acordare a premiilor sportivilor și antrenorilor 

care au obținut rezultate deosebite la nivel național și internațional 

 
CAPITOLUL I – Dispoziţii Generale 

 

Art.1. Consiliul Județean Alba este un susținător al performanței în domeniul sportiv, fiind alături de 

sportivii și antrenorii care, prin munca lor, duc numele județului Alba pe podiumurile naţionale şi 

internaţionale. 

Art.2. Prin premierea sportivilor și antrenorilor se răsplăteşte efortul acestora în realizarea de 

performanţe deosebite la nivel naţional şi internaţional, oferindu-se totodată şi o motivaţie pentru noi 

performanţe şi stabilirea de noi recorduri.  

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

 

Art.3. Potrivit prevederilor legale, autorităţile publice au obligaţia să sprijine sportul de masă şi cel de 

performanţă . La baza elaborării acestui regulament stau prevederile: 

- Legii nr. 69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare 

- H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă 

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

- Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

CAPITOLUL III – alocarea resurselor financiare 

 

Art.4. Suma aferentă premierii se va aloca atât din bugetul propriu al Judeţului Alba, cât și din bugetul 

Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba. 

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 
 

Art.5. Alba Iulia, în cadrul manifestării „Gala Sportului”, în luna decembrie a fiecărui an 

 

CAPITOLUL V – Modalitatea de acordare a premiilor si cuantumul acestora 
 

Art.6. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret  Alba va centraliza rezultatele obţinute la nivelul 

întregului judeţ şi va întocmi ierarhiile în funcţie de Tabela de punctaj stabilită de către organizatori. 

Categoriile pentru care vor fi decernate premii sunt următoarele: 

a. CEL MAI BUN SPORTIV al județului Alba în anul competițional curent, câte unul pentru 

fiecare categorie: sport OLIMPIC și sport NEOLIMPIC; 

b. CEL MAI BUN ANTRENOR al județului Alba în anul competițional curent, câte unul pentru 

fiecare categorie: sport OLIMPIC și sport NEOLIMPIC; 

c. CEL MAI BUN SPORTIV al județului Alba în anul competițional curent, câte unul pentru 

fiecare ramură de sport recunoscută și practicată oficial în județul Alba; 

d. MERIT PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE; 

e. SPORTIVI VETERANI; 

f. MENȚIUNI, care vor fi acordate sportivilor medaliați la finalele campionatelor naționale și 

fazelor naționale ale ONSS (Olimpiada Națională a Sportului Școlar), pe ramură de sport, și 

antrenorilor/profesorilor acestora.  
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Art.7. Cuantumul premiilor pentru fiecare secțiune va fi stabilit în funcție de importanța, la nivel 

național și internațional, a ramurii de sport practicată și de numărul de participanți pe probe/categorii la 

competițiile oficiale în ramura de sport respectivă. 

Art.8. În funcţie de bugetul alocat, cuantumul premiilor va fi structurat astfel: 

a. Cel mai bun sportiv (sport olimpic și neolimpic) – o sumă cuprinsă între 1200-1500 lei/sportiv 

b. Cel mai bun antrenor (sport olimpic și neolimpic) – o sumă cuprinsă între 500-1500 lei/antrenor; 

c. Cel mai bun sportiv (pe ramură de sport) – o sumă cuprinsă între 400-1200 lei/sportiv; 

d. Merit pentru întreaga activitate - o sumă cuprinsă între 200-500 lei/persoană; 

e. Sportivi veterani - o sumă cuprinsă între 200-500 lei/sportiv; 

f. Mențiuni - o sumă cuprinsă între 100-500 lei/persoană  

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

 

Art.9. Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu anul 2015. 

 

 

 

 
 

 

 
 
   



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării art. 3 şi 4 ale hotărârii Consiliul Judeţean Alba nr.157/27.08.2012 

privind aprobarea participării Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba în calitate de membru 

fondator, la constituirea asociaţiei Clusterul Inovativ Naţional „Polul de Competitivitate 

Prelucrări Metale Transilvania” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în  luna noiembrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

-  Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 şi 4 ale 

hotărârii Consiliul Judeţean Alba nr.157/27.08.2012 privind aprobarea participării 

Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba în calitate de membru fondator, la 

constituirea asociaţiei Clusterul Inovativ Naţional „Polul de Competitivitate Prelucrări 

Metale Transilvania”;  

-  Raportul de specialitate nr. 20428/03.11.2015 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;  

Văzând: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.157/27.08.2012 privind aprobarea participării 

Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba în calitate de membru fondator, la 

constituirea asociaţiei Clusterul Inovativ Naţional „Polul de Competitivitate Prelucrări 

Metale Transilvania”;   

Având în vedere prevederile: 

- Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 918/2006 pentru aprobarea Programului de stimulare a cercetării, 

dezvoltării şi inovării - IMPACT; 

- Ordinului Ministrului Economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 363/2012 pentru 

aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii 

„Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli 

de competitivitate” din cadrul domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a 

antreprenoriatului” al Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 

Economice”; 

- Art. 91 alin (1) litera „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii 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 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1 Prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 157/27.08.2012 privind aprobarea 

participării Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba în calitate de membru fondator, la 

constituirea asociaţiei Clusterul Inovativ Naţional „Polul de Competitivitate Prelucrări Metale 

Transilvania” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 3 Se desemnează doamna Rus Gabriela Nicoleta, inspector superior în cadrul Serviciului 

Dezvoltare Strategii Programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în 

calitate de reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţilor.” 

 



Art. 2 Prevederile art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 157/27.08.2012 privind aprobarea 

participării Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba în calitate de membru fondator, la 

constituirea asociaţiei Clusterul Inovativ Naţional „Polul de Competitivitate Prelucrări Metale 

Transilvania” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 4 Se desemnează domnul Olariu Ioan Ştefan, inspector de specialitate în cadrul Serviciului 

Dezvoltare Strategii Programe, ca reprezentant al Județului Alba în Consiliul Director al Asociației.” 

 

 

 

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

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Membrilor fondatori ai Asociaţiei; 

- Persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre. 

 

 

PREŞEDINTE,                                                   AVIZAT pentru legalitate, 

            Ion DUMITREL                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

  

                                          Vasile BUMBU 

 

 

 

Alba Iulia, 04.11.2015  

Înregistrat sub nr. 196 



ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

PRESEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea repartizarii pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară in luna noiembrie 2015, 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizarii pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea ugetelor locale, pe anul 2015; 

- raportul de specialitate nr. 20631/04.11.2015 al Direcţiei Dezvoltare si Bugete, la 

proiectul de hotărâre  înregistrat sub nr. 197 din 04.11.2015. 

Văzând: 

- adresa nr. 222285/03.11.2015 a Administrației Județene a Finanţelor Publice a Judeţului 

Alba privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 

bugetelor locale, pe anul 2015 – rectificare conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

nr.47/23.10.2015. 

 Având în vedere prevederile: 

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/23.10.2015 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare; 

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

ulterioare ; 

- Legii nr. 186/29.12.2014 privind bugetul de stat pe anul 2015. 

În temeiul art. 97 si art.115 alineatul (1) lit.”c”din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumei  

defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2015, in cuantum de 

de 4.294 mii  lei, potrivit anexei nr.1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, precum si pe pagina 

de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Administrației Județene a Finanţelor Publice a Judeţului Alba. 

- Consiliilor locale nominalizate; 

- Direcţiilor din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

     Preşedinte, 

   Ion Dumitrel                                                                                              Avizat 

                                                                                               Secretarul Judeţului, 

                                                                                                     Vasile Bumbu 

 

 

 

 
Înregistrat sub nr. 197 

Alba Iulia, 04.11.2015 



ROMÂNIA Anexa 1

JUDEŢUL ALBA la pr. de hot. nr. 197

CONSILIUL JUDEŢEAN din 04.11.2015

mii lei

0 A 1

TOTAL, din care: 4.294,00

1. Alba Iulia 0,00

2. Aiud 0,00

3. Blaj 0,00

4. Sebes 0,00

5. Abrud 0,00

6. Baia de Aries 0,00

7. Cimpeni 0,00

8. Cugir 0,00

9. Ocna Mures 0,00

10. Teius 0,00

11. Zlatna 200,00

12. Albac 50,00

13. Almasu Mare 44,00

14. Arieseni 50,00

15. Avram Iancu 50,00

16. Berghin 50,00

17. Bistra 50,00

18. Blandiana 50,00

19. Bucerdea Granoasa 50,00

20. Bucium 50,00

21. Cenade 100,00

22. Cergau 50,00

23. Ceru Bacainti 0,00

24. Cetatea de Balta 50,00

25. Ciugud 50,00

26. Ciuruleasa 50,00

27. Cilnic 50,00

28. Cricau 50,00

29 Craciunelu de Jos 100,00

30 Cut 50,00

31 Daia Romana 50,00

32 Dostat 50,00

33 Farau 50,00

34 Galda de Jos 0,00

35 Girbova 50,00

REPARTIZAREA

Nr. 

crt.
Unitatea administrativ -teritoriala

Suma propusa 

2015  

pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumei defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale,  pe anul 2015



36 Girda de Sus 50,00

37 Hopirta 0,00

38 Horea 50,00

39 Ighiu 200,00

40 Intregalde 50,00

41 Jidvei 200,00

42 Livezile 50,00

43 Lopadea Noua 50,00

44 Lunca Muresului 50,00

45 Lupsa 50,00

46 Metes 50,00

47 Mihalt 50,00

48 Miraslau 50,00

49 Mogos 50,00

50 Noslac 50,00

51 Ocolis 50,00

52 Ohaba 50,00

53 Pianu 50,00

54 Poiana Vadului 50,00

55 Ponor 50,00

56 Posaga 50,00

57 Radesti 0,00

58 Rimetea 50,00

59 Rimet 50,00

60 Rosia Montana 100,00

61 Rosia de Secas 50,00

62 Salciua 50,00

63 Salistea 100,00

64 Sasciori 0,00

65 Scarisoara 50,00

66 Sincel 50,00

67 Sintimbru 100,00

68 Sohodol 50,00

69 Stremt 100,00

70 Sibot 50,00

71 Sona 50,00

72 Spring 150,00

73 Sugag 50,00

74 Unirea 100,00

75 Vadu Motilor 150,00

76 Valea Lunga 200,00

77 Vidra 50,00

78 Vintu de Jos 50,00



ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei

0 A 1

TOTAL, din care: 4.294,00

1. Alba Iulia 0,00

2. Aiud 0,00

3. Blaj 0,00

4. Sebes 0,00

5. Abrud 0,00

6. Baia de Aries 0,00

7. Cimpeni 0,00

8. Cugir 0,00

9. Ocna Mures 0,00

10. Teius 0,00

11 Zlatna 200,00

12 Albac 50,00

13. Almasu Mare 44,00

14. Arieseni 50,00

15. Avram Iancu 50,00

16. Berghin 50,00

17. Bistra 50,00

18. Blandiana 50,00

19. Bucerdea Granoasa 50,00

20. Bucium 50,00

21. Cenade 100,00

22. Cergau 50,00

23. Ceru Bacainti 0,00

24. Cetatea de Balta 50,00

25. Ciugud 50,00

26. Ciuruleasa 50,00

27. Cilnic 50,00

28. Cricau 50,00

29 Craciunelu de Jos 100,00

30 Cut 50,00

31 Daia Romana 50,00

32 Dostat 50,00

33 Farau 50,00

34 Galda de Jos 0,00

35 Girbova 50,00

36 Girda de Sus 50,00

37 Hopirta 0,00

38 Horea 50,00

39 Ighiu 200,00

Anexa la raportul de specialitate nr. 20631/04.11.2015 la Proiectul de Hotarare nr. 197/04.11.2015

Nr. 

crt.
Unitatea administrativ -teritoriala Suma propusa



40 Intregalde 50,00

41 Jidvei 200,00

42 Livezile 50,00

43 Lopadea Noua 50,00

44 Lunca Muresului 50,00

45 Lupsa 50,00

46 Metes 50,00

47 Mihalt 50,00

48 Miraslau 50,00

49 Mogos 50,00

50 Noslac 50,00

51 Ocolis 50,00

52 Ohaba 50,00

53 Pianu 50,00

54 Poiana Vadului 50,00

55 Ponor 50,00

56 Posaga 50,00

57 Radesti 0,00

58 Rimetea 50,00

59 Rimet 50,00

60 Rosia Montana 100,00

61 Rosia de Secas 50,00

62 Salciua 50,00

63 Salistea 100,00

64 Sasciori 0,00

65 Scarisoara 50,00

66 Sincel 50,00

67 Sintimbru 100,00

68 Sohodol 50,00

69 Stremt 100,00

70 Sibot 50,00

71 Sona 50,00

72 Spring 150,00

73 Sugag 50,00

74 Unirea 100,00

75 Vadu Motilor 150,00

76 Valea Lunga 200,00

77 Vidra 50,00

78 Vintu de Jos 50,00



ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

PRESEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 144/27.08.2015 

pentru aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară in luna noiembrie 2015. 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 144/27.08.2015 pentru aprobarea repartizării sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene 

şi comunale, pe anul 2015; 

- raportul de specialitate nr. 20632/04.11.2015 comun al Direcţiei Dezvoltare si Bugete si 

Direcţiei Tehnice, la proiectul de hotărâre  înregistrat sub nr. 198 din 04.11.2015. 

Văzând: 

- Hotararea de Guvern nr. 911/03.11.2015 privind repartizarea pe judete a sumelor 

necesare pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale. 

 Având în vedere prevederile: 

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

ulterioare ; 

- Art. 51 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare. 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

Art.1 Se aprobă completarea articolului unic al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

144/27.08.2015 pentru aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2015, cu un nou 

alineat, care va avea urmatorul continut: 

„Se aprobă repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată în valoare de 

12.665 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe unităţi 

administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, pe anul 2015, potrivit anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

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

Bugete si Directia Tehnica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Administrației Județene a Finanţelor Publice a Judeţului Alba. 

- Direcţiilor din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

Preşedinte, 

    Ion Dumitrel                                                                                     Avizat 

                                                                                       Secretarul  Judeţului,   

        Bumbu Vasile                                                                                  

 

 

Înregistrat sub nr. 198 

Alba Iulia, 04.11.2015 



ROMÂNIA Anexa

JUDEŢUL ALBA la pr. de hot. nr. 198

CONSILIUL JUDEŢEAN din 04.11.2015

mii lei

0 1 2

12.665,00

1 Judetul Alba 12.665,00

Preşedinte, Contrasemnează

Ion Dumitrel 

Total, din care:

 sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată

pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2015

REPARTIZAREA

Total influenta 
Nr.  

crt.
Unitatea administrativ -teritorială
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