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I. HOTARARI ALE CONSILIULUI JUDETEAN ALBA 
 

 

Hotărâre  nr. 146 din 24. 09.2015 privind aprobarea constituirii dreptului de administrare al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu “Sala de şedinţe”,  în 

suprafaţă utilă de 171,60 mp, situat la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 

1918, nr. 68, precum şi a încetării dreptului de administrare al acestei instituţii asupra bunului-spaţiu, în 

suprafaţă utilă de 24,70 mp, situat în imobilul “Clădire birouri” din municipiul Alba Iulia, str. Mihai 

Viteazul, nr. 2-4, proprietate publică a Judeţului Alba 

 

Hotărâre  nr. 147 din 24. 09.2015 privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra bunului imobil în care funcționează 

Centrul de tip familial Teiuș, situat administrativ în orașul Teiuș, str. Clujului nr.141, proprietate publică a 

județului Alba 

 
Hotărâre  nr. 148 din 24. 09.2015 privind însuşirea noilor valori de inventar ale unor bunuri culturale, 

rezultate ca urmare a clasării sau restaurării acestora, precum şi a Listei cu bunurile culturale care vor fi 
exportate temporar la Muzeul Universităţii din Bergen – Norvegia, în cadrul Proiectului Museikon 

 

Hotărâre  nr. 149 din 24. 09.2015 privind privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba 

Hotărâre  nr. 150 din 24. 09.2015 privind privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe 

anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și instituțiile publice din subordine  
Hotărâre  nr. 151 din 24. 09.2015 privind privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Hotărâre  nr. 152 din 24. 09.2015 privind privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare 

si functioar al Teatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba Iulia 

 

 

Hotărâre  nr. 153din 24. 09.2015 privind aprobarea modificarii Statului de funcții 

alTeatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba Iulia 

 

 
Hotărâre  nr. 154din 24. 09.2015 privind abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 

169/25.09.2013 

 
 
 
Hotărâre  nr. 155 din 24. 09.2015 privind aprobarea unor măsuri de urgentă pentru asigurarea 

continuitătii serviciului de transport public judetean de persoane  prin curse regulate, având în vedere 

Sentinta civilă nr. 16711 din 17.12.2013, pronuntată de către Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 

10400/117/2013 



  

 

Hotărâre  nr. 156 din 24. 09.2015 privind aprobarea suplimentării cotizaţiei Județului Alba la 

Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pe anul 2015 

 

 

Hotărâre  nr. 157 din 24. 09.2015 privind aprobarea suplimentării cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia 

„Handbal Club Alba-Sebeş”, pe anul 2015 

Hotărâre  nr. 158 din 24. 09.2015 privind aprobarea suplimentării cotizaţiei Județului Alba la Asociaţia 

„Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, pe anul 2015 

 
Hotărâre  nr. 159 din 24. 09.2015 privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale acordate 

în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte  

 

 
Hotărâre nr. 160 din 24. 09.2015 privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean  şi  Oraşul Ocna Mureş  prin Consiliul local  în vederea întocmirii Studiului de 

fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru obiectivul de interes comun "Amenajare bază de  tratament  şi agrement  în 

Oraşul Ocna Mureş”2015 

 

Hotărâre nr. 161 din 24. 09.2015 privind aprobarea de către Consiliul Judetean Alba a modificarii  

prevederilor clauzei 3 si a clauzei 8 din Acordul de asociere nr. 7231/7851/2015, între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean şi Municipiul Blaj prin Consiliul Local, în vederea realizării  în comun a obiectivului 

“Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj” 

 

 

Hotărâre nr. 162 in 24. 09.2015 privind aprobarea Actului adițional nr. 8 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 

Hotarare nr.163  in 24.09.2015 privind aprobarea garantării împrumutului bancar ce se va contracta 

de către Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA  

 

Hotarare nr.164 in 24.09.2015 privind rectificarea bugetului general al jud.Alba, a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor institutiilor publice si activitatilor finantate integral 

sau partial din venituri proprii pe anul 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II.DISPOZIŢII ALE PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA 

 

 

Dispozitia nr.371 din 07.09.2015 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud- 

Cîmpeni- Roşia Poieni( Dealul Piciorului), operatorului de transport rutier SC Transervice Apuseni 

SRL. 

Dispozitia nr.372 din 07.09.2015 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud – 

Gura Cornei – Roşia Poieni (Dealul Piciorului), operatorului de transport rutier SC Transervice 

Apuseni SRL. 

Dispozitia nr.373 din 07.09.2015 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud – 

Muşca – Roşia Poieni(Dealul Piciorului), operatorului de transport rutier SC Transervice Apuseni SRL 

Dispozitia nr.374 din 07.09.2015 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud – 

Mătişeşti , operatorului de transport rutier SC Transervice Apuseni SRL 

Dispozitia nr.375 din 07.09.2015 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Baia de 

Arieş – Muşca – Roşia Poieni  (Dealul Piciorului),, operatorului de transport rutier SC Transervice 

Apuseni SRL 

Dispozitia nr.376 din 07.09.2015 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă- 

Abrud – Roşia Poieni(Dealul Piciorului,operatorului de transport rutier SC Transervice Apuseni SRL 

Dispozitia nr.377din 07.09.2015 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă- 

Muşca – Roşia Poieni(Dealul Piciorului,operatorului de transport rutier SC Transervice Apuseni SRL 

Dispozitia nr.378din 07.09.2015 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir- 

Sebeş, operatorului de transport rutier  SC Livio Dario SRL 

Dispozitia nr.399 din 28.09.2015 privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pt. efectuarea serv.de 

transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Şilea - Alba Iulia,  

operatorului de transport rutier S.C. Livio Dario SRL 

Dispozitia nr.400din 28.09.2015 privind delegarea exercitării atribuţiilor directorului executiv al 

Direcţiei tehnice, domnului Bodea Ioan, director executiv al Direcţiei gestiunea patrimoniului şi 

informatică, în perioada 28-29 septembrie 2015 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea constituirii dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu “Sala de şedinţe”,  în suprafaţă utilă de 171,60 mp, situat 

la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, precum şi a încetării 

dreptului de administrare al acestei instituţii asupra bunului-spaţiu, în suprafaţă utilă de 24,70 mp, situat 

în imobilul “Clădire birouri” din municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2-4,  

proprietate publică a Judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2015; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu “Sala de şedinţe”,  

în suprafaţă utilă de 171,60 mp, situat la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 

1918, nr. 68, precum şi a încetării dreptului de administrare al acestei instituţii asupra bunului-spaţiu, în 

suprafaţă utilă de 24,70 mp, situat în imobilul “Clădire birouri” din municipiul Alba Iulia, str. Mihai 

Viteazul, nr. 2-4, proprietate publică a Judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 17181/16.09.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu “Sala de şedinţe”,  în suprafaţă utilă de 

171,60 mp, situat la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, precum 

şi a încetării dreptului de administrare al acestei instituţii asupra bunului-spaţiu, în suprafaţă utilă de 24,70 

mp, situat în imobilul “Clădire birouri” din municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2-4, proprietate 

publică a Judeţului Alba; 

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

11671/16.09.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 17173/16.09.2015. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2- Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi 

gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 861 – (3) şi art. 867 - 870 din Noul Cod Civil; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

administrare şi a Contractului-cadru de folosinţă cu titlu gratuit pentru bunuri proprietate publică a judeţului 

Alba, asupra cărora au fost constituite drepturi de administrare sau de folosinţă cu titlu gratuit; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 74/27.03.2014 privind aprobarea implementării proiectului 

“Egalitate şi acces pe piaţa muncii”, selectat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial – 



Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul Major de Intervenţie 6.3. – “Promovarea egalităţii de 

şanse pe piaţa muncii”; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 100/29.05.2014 privind încetarea dreptului de administrare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu “Sala de şedinţe”, 

în suprafaţă utilă de 171,60 mp, situat la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 

1918, nr. 68, proprietate publică 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 constituirea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu “Sala de şedinţe”, în suprafaţă utilă de 171,60 mp, situat la 

parterul imobilului Municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a judeţului Alba.  

  Art. 2. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu, în suprafaţă utilă de 24,70 mp, situat în imobilul “Clădire 

birouri” din municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2-4, proprietate publică a Judeţului Alba. 

Art. 3. Predarea-preluarea bunurilor-spaţii, menţionate la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, se face pe 

bază de protocol încheiat între părţile interesate. 

Art. 4. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului “Egalitate şi acces pe piaţa muncii”, finanţat în 

cadrul POS DRU 2007-2013, AXA 6. - “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie        

6.3. – “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, pe perioada implementării acestuia, a bunului-spaţiu 

identificat la art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 100/29.05.2014 privind încetarea dreptului de 

administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu “Sala 

de şedinţe”, în suprafaţă utilă de 171,60 mp, situat la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia, b-dul.           

1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a Judeţului  Alba, se revocă. 

Art. 6. 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; 

- Biroului accesare şi coordonare proiecte; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                          Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI  ALBA  

                                                                                                                Vasile BUMBU 

 

 

 

Ocna Mureş, 24 septembrie 2015 

Nr.  146 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba asupra bunului imobil în care funcționează Centrul de tip familial Teiuș, 

situat administrativ în orașul Teiuș, str. Clujului nr.141, proprietate publică a județului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra bunului imobil în care 

funcționează Centrul de tip familial Teiuș, situat administrativ în orașul Teiuș, str. Clujului nr.141, 

proprietate publică a județului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 16920/14.09.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba nr.9916/11.08.2015, 

înregistratată la Consiliul Județean Alba sub nr.14853/12.08.2015. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2- Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, 

mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91 alin.(1) lit. c) şi alin. (4), lit. a), art.120 alin.1) şi art. 123 alin.(1) din Legea administraţiei 

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

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

- Art.8) și 9) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- 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  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 195/30.10.2009 privind aprobarea transmiterii dreptului de 

administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra bunului 

imobil în care funcționează Centrul de tip familial Teiuș, situat administrativ în orașul Teiuș, str. 

Clujului nr.141, proprietate publică a județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local Teiuș nr.10/30.03.2001. 

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 încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba asupra bunului imobil în care funcționează Centrul de tip familial Teiuș, situat 

administrativ în orașul Teiuș, str. Clujului nr.141, înscris în CF 459 Teiuș, identificat cu nr. top 

1747/1/1/2, 1748/1/1/2, 1749/1/1/2, 1750/1/1/2, 1751/1/1/2, cuprins la poziția cu nr.crt. 130 în Inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Alba, atestat prin Hotărârea Guvernului României 

nr.831/01.10.2014.  

 Art.  2.   Se aprobă transmiterea bunului imobil descris la art.1) din domeniul public al Județului 

Alba și din administrarea Consiliului județean Alba în domeniul public al Orașului Teiuș și în 

administrarea Condiliului Local Teiuș. 

 Art. 3. Poziția cu nr.crt.130 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului 

Alba, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.831/01.10.2014 se abrogă. 

 Art. 4. Predarea-preluarea spațiilor menționate la art.1, se face pe bază de protocol încheiat între 

părțile interesate. 

Art. 5. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

-     Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

-     Consiliului Local Teiuș 

- Direcței Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion Dumitrel 

 

                       Contrasemnează, 

                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                       Vasile BUMBU 

            

 

 

 

 

 

 

Ocna Mureș, 24 septembrie 2015 

Nr.147 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea noilor valori de inventar ale unor bunuri culturale, rezultate ca urmare a clasării sau 

restaurării acestora, precum şi a Listei cu bunurile culturale care vor fi exportate temporar la Muzeul 

Universităţii din Bergen – Norvegia, în cadrul Proiectului Museikon 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind însuşirea noilor valori de inventar ale unor bunuri 

culturale, rezultate ca urmare a clasării sau restaurării acestora, precum şi a Listei cu bunurile culturale care 

vor fi exportate temporar la Muzeul Universităţii din Bergen – Norvegia, în cadrul Proiectului Museikon; 

- Raportul de specialitate nr. 16976/15.09.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind însuşirea noilor valori de inventar ale unor bunuri culturale, rezultate ca urmare 

a clasării sau restaurării acestora, precum şi a Listei cu bunurile culturale care vor fi exportate temporar la 

Muzeul Universităţii din Bergen – Norvegia, în cadrul Proiectului Museikon; 

- Adresele, înregistrate la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 16892/14.09.2015 şi nr. 16893/14.09.2015, cu 

solicitarea de însuşire a noilor valori de inventar, transmise de doamna Ana DUMITREAN, în calitate de 

expert evaluator la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, care a realizat clasarea sau restaurarea a 

douăzecişinouă obiecte culturale puse la dispoziţia Proiectului Museikon; adresele sunt însoţite de 

rapoartele de expertiză şi fişele analitice de evidenţă, care au format documentaţia înaintată Comisiei 

Naţionale a Monumentelor Istorice în vederea clasării, copia după factura achitată pentru serviciile de 

restaurare, precum şi de noile fişe analitice de evidenţă ale obiectelor restaurate; 

- Acordul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia transmis cu adresa nr. 2625/14.09.2015 înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 16895/14.09.2015, pentru efectuarea exportului temporar în cadrul 

Proiectului Museikon, a unui număr de şapte de bunuri culturale, proprietate publică a Judeţului Alba aflată 

în administrarea acestei instituţii; 

- Acordul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia transmis cu adresa nr. 3280/15.09.2015 înregistrată 

la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 16965/15.09.2015, pentru efectuarea exportului temporar în cadrul 

Proiectului Museikon, a unui număr de douăzecişidouă de bunuri culturale, clasate sau restaurate de doamna 

Ana DUMITREAN; 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2- Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi 

gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art.136 din Constituţia României, republicată; 

- Art. 858- 870 şi art. 1273 –(1) şi (2) din Noul Cod Civil; 

- Art. 3-(3) şi art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

- Art. 91–(1) lit. c), (5) pct. 4 şi 10, art. 119, art. 120 şi art. 123 – (1)  din Legea administraţiei publice locale 

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



- Legii muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 1.235/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea 

instituţiilor de cultură care se finanţează din bugetele locale; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 1.456/2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al Judeţului Alba şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Alba, Judeţul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 140/2010 privind modificarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 76/2014 privind aprobarea implementării proiectului “MUSEIKON. 

Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” care urmează a fi 

depus în cadrul Programului Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural PA16/RO12 

finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014/Granturi SEE; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014 privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Alba, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 109/2014 

privind modificarea sau abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri 

cuprinse în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba – art. 19; 

- Acordului de cesiune/administrare/folosinţă nr. 5172-1255/2014 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia pentru unele bunuri culturale în cadrul 

Proiectului Museikon; 

- Contractului de împrumut nr. 8640-5/12.05.2015, încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Mănăstirea Ortodoxă „Sf. Ilie Tesviteanul” Dragomireşti - judeţul Maramureş, pentru exportul temporar al 

unei icoane în cadrul Proiectului Museikon. 

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 însuşesc noile valori de inventar ale unor bunuri culturale, proprietate publică a Judeţului 

Alba aflate în administarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, rezultate ca urmare a clasării sau restaurării 

acestora în cadrul Proiectului Museikon, cuprinse în Anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se însuşesc noile valori de inventar ale unor bunuri culturale, proprietate a Arhiepiscopiei 

Ortodoxe Române de Alba Iulia cu drept de administrare cesionat Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, 

rezultate ca urmare a clasării sau restaurării acestora în cadrul Proiectului Museikon, cuprinse în Anexa nr. 2 – 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se însuşeşte Lista cu bunurile culturale care vor fi exportate temporar la Muzeul Universităţii 

din Bergen – Norvegia în cadrul Proiectului Museikon, cuprinsă în Anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014 privind completarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 109/2014 privind modificarea sau abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele 

bunuri cuprinse în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, se modifică potrivit 

Anexei nr. 4 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 5. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică, Direcţia tehnică 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; 

- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia; 

- Compartimentului Administrarea domeniului public şi privat; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

 PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

 

 

                            Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI  ALBA  

                                                                                                                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocna Mureş, 24 septembrie 2015 

Nr.  148 



                                 Anexa nr. 1 

            la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

       nr. 148 din 24 septembrie 2015 
 

 

 

LISTA 

cu noile valori de inventar ale bunurilor culturale, proprietate publică a Judeţului Alba aflate în 

administarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, pentru care care s-a realizat clasarea sau 

restaurarea în cadrul Proiectului Museikon 

 

Nr. 

Crt. 

Poziţia în Inventarul 

bunurilor care 

aparţin domeniului 

public al Judeţului 

Alba din care face 

parte bunul 

Denumire şi elemente 

de identificare 

Motivul 

schimbării 

valorii 

Valoare 

anterioară 

 

 

 

lei 

Valoare 

actualizată 

 

 

 

lei 

1. 204. – Colecţie de 

icoane pe lemn 

Sf. Nicolae, autor 

Gheorghe fiul lui Iacov, 

datare 1791, nr. inv. E. 

20264 

Clasată 

tezaur, prin 

Ordinul nr. 

2253 / 

16.04.2015, 

poziția 6 

0,05  2.500  

2. Prăznicar cu 12 scene, 

autori Stan din…  

Restaurată, 

cf. contract 

nr. 

5743/5/30.03.

2015 

500  5.130  

3. Intrarea în biserică a 

Maicii Domnului, 

autor Simon din 

Bălgrad, databilă cca. 

1788-1790, nr. inv. Ar. 

553 

Restaurată, 

cf. contract 

nr. 

5743/5/30.03.

2015 

350  6.485  

4. 205. – Colecţie de 

icoane pe sticlă 
Învierea lui Iisus şi Sf. 

Nicolae, cu 24 scene de 

praznic, autor Partenie 

Poienaru din Laz, 

databilă la sfârșitul sec. 

XIX, nr. inv. E. 13586 

Clasată fond, 

prin Ordinul 

nr. 2253 / 

16.04.2015, 

poziția 48 

0,05  500  

5. Deisis, autor Petru din 

Topârcea, databilă la 

sfârșitul sec. XVIII, nr. 

inv. E. 13960 

Clasată 

tezaur, prin 

Ordinul nr. 

2253 / 

16.04.2015, 

poziția 5 

0,01  500  

6. 207. – Colecţie de 

icoane pe pânză şi 

veşminte preoţeşti 

Prapor pictat pe ambele 

fețe, Maica Domnului 

cu Pruncul și 
Răstignirea lui Iisus, 

pictor de la Nicula, 

datare 1817, nr. inv. E. 

21434 

Clasată fond, 

prin Ordinul 

nr. 2253 / 

16.04.2015, 

poziția 49 

150  1.000  



Nr. 

Crt. 

Poziţia în Inventarul 

bunurilor care 

aparţin domeniului 

public al Judeţului 

Alba din care face 

parte bunul 

Denumire şi elemente 

de identificare 

Motivul 

schimbării 

valorii 

Valoare 

anterioară 

 

 

 

lei 

Valoare 

actualizată 

 

 

 

lei 

7. 208. – Colecţie de 

cruci 

Cruce de iconostas cu 

reprezentarea 

Răstignirii lui Iisus, 

pictor necunoscut, 

databilă în a doua 

jumătate a sec. XVIII, 

nr. inv. E. 21455 

Clasată fond, 

prin Ordinul 

nr. 2253 / 

16.04.2015, 

poziția 50 

75  600  

 



                                 Anexa nr. 2 

            la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

        nr. 148 din 24 septembrie 2015 

 

 

LISTA 

cu noile valori de inventar ale bunurilor culturale, proprietate a Arhiepiscopiei Ortodoxe 

Române de Alba Iulia cu drept de administrare cesionat Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba, pentru care care  s-a realizat clasarea sau restaurarea în cadrul Proiectului Museikon 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire  

şi  

elemente de identificare 

 

Valoarea  

primită la clasare 

 

lei 

Valoare actualizată  

după restaurare 

 

lei 

1. Icoană pe lemn, Sf. Nicolae, 

Iacov din Răşinari, 1745, nr. 

inv. 792 

5.000   

2. Icoană pe lemn, Maica 

Domnului cu Pruncul, Iacov 

din Răşinari, 1746, inv. 793 

5.000   

3. Icoană pe lemn, Deisis, Iacov 

din Răşinari, 1749, inv. 795 
5.000   

4. Icoană pe lemn, Arhanghelul 

Mihail, Iacov din Răşinari, 

1746, inv. 794 

5.000  

5. Icoană pe lemn, Sf. Nicolae, 

Gheorghe Tobias din Abrud, 

1737, inv. 254 

600   

6. Icoană pe lemn, Cina de la 

Mamvri, Gheorghe Tobias din 

Abrud, 1737, inv. 255 

600  5.875 

7. Icoană pe lemn, Sf. Nicolae, 

Nistor din Răşinari, cca. 1730, 

inv. 801 

1.800  

8. Icoană pe lemn, Arhanghelul 

Mihail, Nistor din Răşinari, 

cca. 1730, inv. 800 

2.000  

9. Icoană pe lemn, Sf. Gheorghe, 

Gheorghe fiul lui Iacov, cca. 

1760-1770, inv. 802 

2.000   

10. Icoană pe lemn, Deisis, Popa 

Matei şi Teodor Şuluţ, 1727, 

inv. 189 

1.000  6.985 

11. Icoană pe lemn, Maica 

Domnului cu Pruncul, 

Gheorghe fiul lui Iacov, cca. 

1778, inv. 582 

500  6.200 

12. Icoană pe lemn, Iisus Hristos 

Învățător, Gheorghe fiul lui 

Iacov, 1783, inv. 586 

1.000  6.762 

13. Icoană pe lemn, Iisus Hristos 

Pantocrator, flancat de 

apostoli, Nistor din Răşinari, 

cca. 1733, inv. 662 

500  6.120 



Nr. 

Crt. 

Denumire  

şi  

elemente de identificare 

 

Valoarea  

primită la clasare 

 

lei 

Valoare actualizată  

după restaurare 

 

lei 

14. Icoană pe lemn, Deisis, Petru 

din Topârcea, 1786, inv. 54 
2.000  

15. Icoană pe lemn, Sfinții 40 de 

mucenici, Vasile Munteanu 

din Sălişte, cca. 1800, inv. 422 

500   

16. Uşi împărăteşti, Gheorghe fiul 

lui Iacov (atribuire), cca. 

1777, inv. 803 

2.800   

17. Icoană pe sticlă, Încoronarea 

Fecioarei, Ioan Pop de la 

Făgăraş, 1846, inv. 309 

1.000  2.590 

18. Icoană pe sticlă, Iisus în potir, 

Ioan Pop de la Făgăraş, 1846, 

inv. 308 

1.000 2.380 

19. Icoană pe sticlă, Sf. Nicolae, 

Nicula, 1796, inv. 472 
1.000  

20. Icoană pe sticlă, Maica 

Domnului îndurerată, Petru 

Prodan, cca. 1850, inv. 166 

800  

21. Icoană pe sticlă, Răstignirea 

lui Iisus, Nicula, 1827, inv. 

275 

800  

22. Icoană pe sticlă, Naşterea lui 

Iisus, pictor necunoscut, cca. 

1850, inv. 305 

500  

 



                                 Anexa nr. 3 

            la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

        nr. 148 din 24 septembrie 2015 
 

 

LISTA 

cu bunurile culturale care vor fi exportate temporar la Muzeul Universităţii din Bergen – 

Norvegia, în cadrul Proiectului Museikon 

 

Nr. 

Crt. 

Proprietar/ 

Administrator 

Denumire şi elemente de 

identificare 

Valoarea 

primită la 

clasare 

 

lei 

Valoare 

actualizată 

după 

restaurare 

lei 

1. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe lemn, Sf. Nicolae, 

Iacov din Răşinari, 1745, 

nr. inv. 792 

5.000   

2. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe lemn, Maica 

Domnului cu Pruncul, Iacov 

din Răşinari, 1746, inv. 793 

5.000  

3. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe lemn, Deisis, 

Iacov din Răşinari, 1749, 

inv. 795 

5.000  

4. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe lemn, 

Arhanghelul Mihail, Iacov 

din Răşinari, 1746, inv. 794 

5.000  

5. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe lemn, Sf. Nicolae, 

Gheorghe Tobias din 

Abrud, 1737, inv. 254 

600  

6. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe lemn, Cina de la 

Mamvri, Gheorghe Tobias 

din Abrud, 1737, inv. 255 

600 5.875 

7. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe lemn, Sf. Nicolae, 

Nistor din Răşinari, cca. 

1730, inv. 801 

1.800  



Nr. 

Crt. 

Proprietar/ 

Administrator 

Denumire şi elemente de 

identificare 

Valoarea 

primită la 

clasare 

 

lei 

Valoare 

actualizată 

după 

restaurare 

lei 

8. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe lemn, 

Arhanghelul Mihail, Nistor 

din Răşinari, cca. 1730, inv. 

800 

2.000  

9. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe lemn, Sf. 

Gheorghe, Gheorghe fiul lui 

Iacov, cca. 1760-1770, inv. 

802 

2.000  

10. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe lemn, Deisis, 

Popa Matei şi Teodor Şuluţ, 

1727, inv. 189 

1.000 6.985 

11. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe lemn, Maica 

Domnului cu Pruncul, 

Gheorghe fiul lui Iacov, 

cca. 1778, inv. 582 

500 6.200  

12. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe lemn, Iisus 

Hristos Învăţător, 

Gheorghe fiul lui Iacov, 

1783, inv. 586 

1.000 6.762 

13. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

 

Icoană pe lemn, Iisus 

Hristos Pantocrator, flancat 

de apostoli, Nistor din 

Răşinari, cca. 1733, inv. 

662 

500 6.120 

14. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

 

Icoană pe lemn, Deisis, 

Petru din Topârcea, 1786, 

inv. 54 

2.000  

15. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

 

Icoană pe lemn, Sfinţii 40 

de mucenici, Vasile 

Munteanu din Sălişte, cca. 

1800, inv. 422 

500  



Nr. 

Crt. 

Proprietar/ 

Administrator 

Denumire şi elemente de 

identificare 

Valoarea 

primită la 

clasare 

 

lei 

Valoare 

actualizată 

după 

restaurare 

lei 

16. Judeţul Alba/ 

Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia   

Icoană pe lemn, Intrarea în 

biserică a Maicii Domnului, 

Simon din Bălgrad, cca. 

1788-1790 

350 6.485 

17. Judeţul Alba/ 

Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia  

Icoană pe lemn, Sf. Nicolae, 

Gheorghe fiul lui Iacov, 

1791, inv. Ar. 553 

2.500  

18. Judeţul Alba/ 

Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia  

Icoană pe lemn, Prăznicar 

cu 12 scene, Stan din 

Răşinari şi Ioan Covaci, 

1794, inv. 20264 

500 5.130 

19. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Uşi împărăteşti, Gheorghe 

fiul lui Iacov (atribuire), 

cca. 1777, inv. 803 

2.800  

20. Judeţul Alba/ 

Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia  

Cruce de iconostas, pictor 

necunoscut, sfârşitul sec. 

XVIII, inv. 21455 

600  

21. Judeţul Alba/ 

Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia  

Prapor, Maica Domnului cu 

Pruncul / Răstignirea lui 

Iisus, Nicula, 1817, inv. 

21434 

1.000  

22. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe sticlă, 

Încoronarea Fecioarei, 

Ioan Pop de la Făgăraş, 

1846, inv. 309 

1.000 2.590 

23. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

 

Icoană pe sticlă, Iisus în 

potir, Ioan Pop de la 

Făgăraş, 1846, inv. 308 

1.000 2.380 

24. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

 

Icoană pe sticlă, Sf. Nicolae, 

Nicula, 1796, inv. 472 
1.000  

25. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

 

Icoană pe sticlă, Maica 

Domnului îndurerată, Petru 

Prodan, cca. 1850, inv. 166 

800  



Nr. 

Crt. 

Proprietar/ 

Administrator 

Denumire şi elemente de 

identificare 

Valoarea 

primită la 

clasare 

 

lei 

Valoare 

actualizată 

după 

restaurare 

lei 

26. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe sticlă, Răstignirea 

lui Iisus, Nicula, 1827, inv. 

275 

800  

27. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română 

de Alba Iulia/ 

Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean 

Alba  

Icoană pe sticlă, Naşterea 

lui Iisus, pictor necunoscut, 

cca. 1850, inv. 305 

500  

28. Judeţul Alba/ 

Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia   

Icoană pe sticlă, Deisis, 

Petru din Topârcea, sfârşitul 

sec. XVIII, inv. 13960 

500  

29. Judeţul Alba/ 

Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia   

Icoană pe sticlă, Învierea lui 

Iisus şi Sf. Nicolae, cu 24 

scene de praznic, inv. 

13586 

500  

30. Mănăstirea 

Ortodoxă „Sf. Ilie 

Tesviteanul” 

Dragomireşti - 

judeţul Maramureş 

„Icoană vie”, aflată încă în 

uzul liturgic şi venerată ca 

făcătoare de minuni, icoana 

Maica Domnului cu 

Pruncul, inv. 3, dimensiuni 

82,5x60 cm, autor Andrei 

din Cluj, sec. XVIII 

3.000  

 

     TOTAL VALOARE EXPORT TEMPORAR (clasare + restaurare): 91.427 lei  
 

 
 



1 
 

                                                                                                                                                                               

                                           Anexa nr. 4 

                        la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

                        nr. 148 din 24 septembrie 2015 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ALE BUNURILOR IMOBILE CUPRINSE LA POZIŢIILE CU NR. CRT. 204 - 211  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 

204. 3.1.3. Colecţie de icoane pe lemn Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 128 icoane pe lemn, 

din care clasate pe fond 10 icoane şi au fost realizate în 

perioada sec. XVII-XX în ateliere diverse sau neidentificate 

sau de către  pictori academici. 

2014 30.870,45 Domeniul public 

al judeţului Alba 

potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba nr. 

60/2014 şi nr. 

109/2014 

205. 3.1.3. Colecţie de icoane pe sticlă Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 680 icoane pe sticlă, 

din care clasate pe fond 14 şi pe tezaur 7 icoane şi au fost 

realizate în perioada sec. XVIII-XX în ateliere diverse sau 

neidentificate sau de către  pictori academici. 

2014 42.691,25 Domeniul public 

al judeţului Alba 

potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba nr. 

60/2014 şi nr. 

109/2014 

206. 3.1.3. Colecţie de icoane pe hârtie Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 6 icoane realizate pe 

carton sau litografii, neclasate şi au fost realizate în perioada 

sec. XVIII-XX în ateliere diverse sau neidentificate. 

2014 2.000,07 Domeniul public 

al judeţului Alba 

potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba nr. 

60/2014 şi nr. 

109/2014 
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Nr. 
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Elementele de identificare Anul dobândirii 
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inventar 

-lei - 

Situaţia juridică 

actuală 

207. 3.1.3. Colecţie de icoane pe pânză şi 

veşminte preoţeşti 

Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 22 icoane pe pânză şi 

11 veşminte preoţeşti, neclasate şi au fost realizate în perioada 

sec. XIX-XX în ateliere diverse sau neidentificate sau de către  

pictori academici. 

 

 

2014 4.120,06 Domeniul public 

al judeţului Alba 

potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba nr. 

60/2014 şi nr. 

109/2014 

208. 3.1.3. Colecţie de cruci Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 130 de cruci, din care 

102 diverse tipuri de cruci de uz liturgic, din metal sau lemn 

pictat, 3 cruci de mormânt din lemn cioplit şi 25 stâlpi 

funerari din lemn cioplit. Piesele au fost realizate în perioada 

sec. XVIII-XX în ateliere diverse sau neidentificate sau de 

către  meşteri academici. 

 

2014 804,09 Domeniul public 

al judeţului Alba 

potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba nr. 

60/2014 şi nr. 

109/2014 

209. 3.1.3. Colecţie de diverse piese de cult Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 5 piese, respectiv o 

candelă, un candelabru, două pristornice şi un sfeşnic, 

realizate în perioada      sec. XVIII-XX. 

 

2014 0,05 Domeniul public 

al judeţului Alba 

potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba nr. 

60/2014 şi nr. 

109/2014 

210. 3.1.3. Colecţie de fotografii documentare Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 4 fotografii 

documentare, reprezentând picturi parietale din biserica de 

lemn Ocoliş, Judeţul Alba. 

 

2014 0,04 Domeniul public 

al judeţului Alba 

potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba nr. 

60/2014 şi nr. 

109/2014 
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Crt. 
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-lei - 

Situaţia juridică 

actuală 

211. 3.1.3. Colecţie de carte veche românească 

şi străină 

Colecţie de carte veche, existentă la Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia. Cuprinde un număr de  

714 volume de carte veche româneasca, din care clasate pe 

fond 25, în curs de reclasare în tezaur 5 şi 7 în curs de clasare. 

Colecţia mai cuprinde un număr de 372 volume de carte 

veche străină, din care 4 clasate pe fond. 

Volumele, cu conţinut majoritar religios, au fost realizate în 

perioada sec. XVI-XX în ţară sau în străinătate, ca manuscrise 

în ediţii consacrate sau ediţii neidentificate. 

2014 193.264,00 Domeniul public 

al judeţului Alba 

potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba nr. 

60/2014 şi nr. 

109/2014 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea 

constituirii Asociaţiei pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 

2015; 

 Luând în dezbatere: 

 -expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului 

Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei pentru Dezvoltare 

Socio-Economică Alba; 

 -raportul de specialitate comun al Direcţiei dezvoltare și bugete și al  Biroului 

accesare şi coordonare proiecte nr.16789/ 11 septembrie 2015. 

            Țind cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – dezvoltare 

economică, bugete, strategii 

 Având în vedere:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 91 alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală,  republicată, 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. – (1) Se aprobă asocierea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în 

vederea constituirii Asociaţiei pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba, potrivit Actului 

constitutiv şi Statutului, Anexa nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

           (2) – Asociația ce se va constitui potrivit alin.(1) va asigura sustenabilitatea 

Proiectului "Oportunități sporite pentru șomeri și persoanele în căutarea unui loc de 

muncă în regiunile Centru și Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piață a muncii 

modernă, flexibilă și inclusivă", selectat spre finanțare prin Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 "Promovarea 

măsurilor active de ocupare" DMI 5.1 "Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de 

ocupare", pe o perioadă de 2 ani. 

Art.2. Se alocă suma de 300 lei din bugetul propriu al Judeţului Alba 

reprezentând aportul în bani la patrimoniul iniţial al Asociaţiei  pentru Dezvoltare Socio-

Economică Alba. 

Art.3.  – (1) Doamna Androne Elisabeta-Ana, cetăţean român, cu domiciliul în 

municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, posesor al C.I., eliberat de SPCLEP Alba Iulia la 

data de, CNP,  se desemnează reprezentant al Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba. 



          (2) – Domnul Marian Florin AITAI, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul 

Alba Iulia – localitatea Miceşti, judeţul Alba, posesor al cărţii de identitate eliberat de 

SPCJEP Alba la data de, CNP, se desemnează reprezentant al Județului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba în Consiliul Director al Asociaţiei pentru Dezvoltare Socio-

Economică Alba. 

(3) - Doamna BUCUR Lenica, cetăţean român, cu domiciliul în Alba Iulia, posesoare a 

cărţii de identitate, eliberată de SPCLEP Alba Iulia la data de, cod numeric personal  se 

desemnează reprezentant al Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Consiliul 

Director al Asociaţiei Regionale de Dezvoltare Socio-Economică Alba, pentru a îndeplini 

funcția de secretar general al Asociaţiei pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba. 

           Art.4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliul Judeţean Alba, domnul Ion 

Dumitrel, să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltare Socio-

Economică Alba. 

Art.5. Se împuterniceşte domnul Vasiu Gabriel-Ioan, cetăţean român, cu 

domiciliul în municipiul Alba Iulia, CNP, posesor al C.I. seria, eliberată de SPCLEP Alba 

Iulia, la data de, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea 

Asociaţiei pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba la Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Alba Iulia .  

 

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

-Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 

- persoanelor juridice asociate; 

-Direcţiei dezvoltare și bugete; 

- Biroului accesare şi coordonare proiecte; 

-persoanelor desemnate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

     PREŞEDINTE, 

                Ion DUMITREL                                                      Contrasemnează, 

                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                    Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Ocna Mureș, 24 septembrie 2015 

Nr. 149 

 

 



 

 

 

 

ACTUL CONSTITUTIV AL 

ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ ALBA   

 

 

________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr.149/24 septembrie 2015 

 

ACTUL CONSTITUTIV AL 

ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ ALBA   

 

Asociaţii: 

1.          Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Alba prin  Consiliul Judeţean 

ALBA, cu sediul în Alba Iulia , Piaţa I.I.C. Brătianu nr.1, cod 510118, CUI 4462583, 

cont bancar RO70TREZ00224680256XXXXX ,  reprezentat legal prin domnul  Ion 

DUMITREL , în calitate de Preşedinte , cetăţean român, identificat  cu CI, eliberată de 

SPCLEP  Alba, la data de, CNP, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

judeţean Alba  nr.149/24 septembrie 2015 

2. Universitatea Politehnica Timișoara, cu sediul în municipiul Timișoara, Piața Victoriei, 

nr.2, județul Timiș, cod fiscal  , reprezentat legal prin domnul prof.univ.dr.ing.Viorel-

Aurel Șerban, în calitate de rector, cetăţean român, identificat cu cartea de identitate 

eliberată de SPCLEP Timișoara  la data de, cod numeric personal. 

3. Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. 

Gabriel Bethlen, nr.5, județul Alba, cod fiscal ... , reprezentat legal prin domnul 

prof.univ.dr.Valer-Daniel Breaz, în calitate de rector, cetăţean român, identificat cu 

cartea de identitate, eliberată de SPCJEP Alba la data de, cod numeric personal. 

4. Societatea Parcul Industrial Cugir S.A. cu sediul în orașul Cugir, str. Victoriei nr.8A, 

județul Alba, cod unic de înregistrare RO14963620, nr.de înregistrare la Registrul 

comerțului J01/473/2002, reprezentată prin domnul dr.ing. Emil Nicolae Muntean, 

identificat prin CI, eliberată de SPCLEP Cugir la data de, cod numeric personal  , în 

calitate de director general. 

au hotărât, în mod liber şi de comun acord, conform dispoziţiilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, încheierea următorului Act 

Constitutiv al  ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ 



ALBA 

Art. 1 Denumire 

1.1. Denumirea Asociaţiei este ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE SOCIO-

ECONOMICĂ ALBA  conform Dovezii privind disponibilitatea denumirii emisă sub nr.147230  

de Ministerul Justiţiei – Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice la data de 17.08.2015 şi valabilă 

până la data de 17.02.2016. 

1.2. Asociaţia PENTRU DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ ALBA (denumită în 

continuare “Asociaţia”) - persoana juridică de drept privat, non-politică, independentă, cu scop 

nepatrimonial - este constituită şi funcţionează în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii. 

Art. 2 Sediu  

2.1. Sediul Asociaţiei este în orașul Cugir, str. Victoriei, nr.8A, judeţul Alba. 

2.2. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin hotărârea Consiliului Director şi va fi 

comunicată instanţelor judecătoreşti, în circumscripţia cărora se află vechiul şi noul sediu al 

Asociaţiei, potrivit procedurii prevăzute de lege. 

Art. 3 Durata 

3.1. Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată. Ea funcţionează de la data dobândirii 

personalităţii juridice prin înscrierea sa în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la grefa 

Judecătoriei Alba Iulia, în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia. 

Art. 4 Scop 

4.1. Scopul ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ ALBA  

este de a contribui la dezvoltarea economico-socială a județului Alba,prin realizarea de 

proiecte cu finanțare nerambursabilă, alte surse precum și alte activități circumscrise.     

 

5. Obiective: 

5.1 Pentru atingerea scopului enunţat în prezentul Statut, Asociaţia îşi propune următoarele 

obiective: 

5.1.1 Să contribuie la dezvoltarea capitalului uman; 

5.1.2 Să contribuie la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene la 

nivelul județului Alba; 



5.1.3 Promovarea intereselor județului Alba la nivel local, regional, național și 

european; 

5.1.4 Să asigure sustenabilitatea Proiectului "Oportunități sporite pentru șomeri și 

persoanele în căutarea unui loc de muncă în regiunile Centru și Nord-Vest, 

pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și 

inclusivă", selectat spre finanțare prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 "Promovarea 

măsurilor active de ocupare" DMI 5.1 "Dezvoltarea și implementarea 

măsurilor active de ocupare". 

5.1.5 Alte obiective similare stabilite ulterior de către Consiliul Director. 

5.2. Asociaţia se poate asocia, temporar sau permanent, cu alte instituţii publice sau private, 

organizaţii fără scop patrimonial, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost creată. 

Art. 6 Activități 

         6.1. Pentru îndeplinirea obiectivului prevazut la pct.5.1.1, Asociația desfășoară următoarele 

activități: 

 Organizează cursuri de formare profesională pentru adulți (șomeri, angajați, angajatori, 

persoane în căutarea unui loc de muncă, personal din O.N.G.-uri și administrație); 

 Încheie parteneriate cu instituții de învățământ și alte organisme de formare profesională 

continuă pentru adulți, în vederea dezvoltării de proiecte comune; 

 Dezvoltă servicii integrate informare, consiliere și mediere pe piața muncii; 

 Organizează campanii de informare privind piața muncii precum și stimularea mobilității 

geografice pentru ocupare profesională 

        6.2. Pentru îndeplinirea obiectivului prevazut la pct.5.1.2, Asociația desfășoară următoarele 

activități: 

 Accesează finanțări nerambursabile în domeniul economic, social și educație, dezvoltare 

comunitară, tineret, energii regenerabile, cercetare, inovare, dezvoltare durabilă, 

schimburi interregionale și transfrontaliere; 

 Acordă consultanță pentru scriere și implementare de proiecte pentru persoane fizice și 

juridice de drept public sau privat; 



 Încheie parteneriate cu organizații române sau străine pentru implementarea de proiecte 

comune; 

 Desfășoară activități de consultanță pentru mediul de afaceri; 

 Colaborează cu autorități ale administrației publice locale și cu asociații de dezvoltare 

intercomunitară; 

 

6.3. Pentru îndeplinirea obiectivului prevazut la pct.5.1.3, Asociația desfășoară următoarele 

activități: 

 Organizează schimburi de experiență în domeniile de competență pentru organizații non-

guvernamentale, autorități ale administrației publice locale, mediu privat, mediu 

educațional; 

 Constituie baze de date referitoare la oportunități de dezvoltare locală; 

 Elaborează studii, analize, cercetări și strategii sectoriale; 

 Publică alte materiale informative specifice domeniului de activitate; 

 Organizează evenimente specifice domeniului de activitate specifice domeniului de 

activitate. 

 

6.4. Pentru îndeplinirea obiectivului prevazut la pct.5.1.4, Asociația desfășoară 

următoarele activități: 

 

 Organizarea Centrului Regional de Resurse pentru Ocupare și Formare Profesională 

(CROPF) ca structură funcțională în cadrul Asociației; 

 Asigură desfășurarea activităților de informare, consiliere , mediere privind piața muncii 

și formare profesională continuă pentru adulți în cadrul a două departamente interne; 

 Asigură baza materială, resursele umane și financiare necesare funcționării. 

Art. 7 Patrimoniul Asociaţiei. Activităţile economice 

7.1. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 1200 lei constituit din aporturile membrilor şi 

vărsat în totalitate la data constituirii asociaţiei, astfel : 

 (1) Unitatea Administrativ teritorială al Judeţului Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA –  

300 lei 

(2)Universitatea Politehnica Timișoara–   300 lei  



 (3)Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia–   300 lei 

(4) Societatea Parcul Industrial Cugir S.A. – 300 lei 

7.2. Patrimoniul iniţial al asociaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de Asociaţie. Acestea 

pot proveni din: 

a) Aporturile, în numerar sau în natură ale membrilor, ulterioare înfiinţării asociaţiei; 

b) Cotizaţiile membrilor, periodice sau ocazionale; 

c) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 

d) Dividendele societăţilor comerciale ce pot fi înfiinţate de asociaţie; 

e) Venituri realizate din activităţi economice directe realizate de asociaţie dacă acestea au un 

caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei; 

f) Donaţii, sponsorizări sau legate; 

g) Resurse ce pot fi obţinute de asociaţie de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, 

finanţări nerambursabile 

h) Alte venituri prevăzute de lege. 

7.3. Bunurile mobile sau imobile primite cu orice titlu de către Asociaţie, precum şi orice titlu 

de proprietate vor putea fi valorificate, respectând legislaţia în vigoare, prin vânzare, închiriere 

etc. iar veniturile obţinute din aceste operaţiuni vor fi utilizate integral pentru realizarea 

scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei. 

7.4. Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă din România sau străinătate, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare.  

7.5. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter 

accesoriu şi sunt în strânsa legătură cu scopul principal al acesteia. 

7.6. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile 

acestor societăţi comerciale se utilizează în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei, 

cu excepţia cazului în care se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale. 

 



Art. 8 Organele Asociaţiei 

8.1. Asociaţia are următoarele organe: 

A. Adunarea Generală 

B. Consiliul Director 

C. Cenzorul; 

D. Trezorierul 

A) Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere al Asociaţiei şi este 

alcătuită din totalitatea membrilor Asociaţiei.  

Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale: 

         1) Androne Elisabeta-Ana, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, 

judeţul Alba, posesoare a cărții de identitate, eliberată de SPCLEP Alba Iulia la data de 

CNP, împuternicită pentru a reprezenta Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Adunarea 

Generală a Asociaţiei, prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba  nr. /24 septembrie 2015. 

           2) prof. univ.dr. Șerban Viorel – Aurel,  cetăţean român, domiciliat în municipiul 

Timișoara, jud. Timiș, posesor al cărţii de identitate, eliberată de SPCLEP Timișoara, la data de, 

cod numeric personal, împuternicit prin Hotărârea Senatului Universității nr. / septembrie 2015 

pentru a reprezenta Universitatea Politehnica Timișoara în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

             3) conf.univ.dr. Dragolea Larisa-Loredana, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul 

Alba Iulia, posesoare a cărţii de identitate, eliberată de SPCLEP Alba Iulia, la data de, cod 

numeric personal, împuternicită prin Hotărârea Senatului Universității nr.14/17300/16 septembrie 

2015 pentru a reprezenta Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia în Adunarea Generală a 

Asociaţiei. 

          4) Timiș Loredana-Rodica, cetăţean român, cu domiciliul în orașul Cugir, judeţul 

Alba, posesoare a cărții de identitate, eliberată de SPCLEP Cugir la data de, CNP, 

împuternicită pentru a reprezenta Societatea Parcul Industrial Cugir S.A. în Adunarea Generală a 

Asociaţiei, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. / septembrie 2015. 



B) Consiliul Director al Asociaţiei este organul executiv al Asociaţiei şi asigură aplicarea 

hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor. Consiliul Director este ales de Adunarea Generală, 

pentru o perioada de 4 ani.  

8.2. Consiliul Director este alcătuit din: preşedinte, vicepreşedinte, 2 membri şi un secretar 

general. Modalitatea de alegere şi funcţionare a Consiliului Director este prevăzută în Statut.  

8.3. Adunarea Generală a Asociaţilor a decis următoarea componenţă a Consiliului Director: 

Preşedintele Consiliului Director şi al Asociaţiei este: 

 Emil – Nicolae MUNTEAN, cetăţean român, cu domiciliul în orașul Cugir, posesor al 

cărţii de identitate, eliberată de SPCLEP Cugir, la data de 29.06.2010, cod numeric personal, 

preşedinte, 

Vicepreşedintele  Consiliului Director al  Asociaţiei este: 

 Marian-Florin AITAI, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia – 

localitatea Miceşti, judeţul Alba, posesor al cărţii de identitate eliberat de SPCJEP Alba 

la data de, CNP, vicepreşedinte 

Membrii Consiliului Director sunt: 

 conf. univ.dr. Sorin–Ioan DEACONU , cetăţean român, cu domiciliul în 

municipiul Deva, judeţul Hunedoara, posesor al cărţii de identitate eliberat de SPCLEP 

Deva la data de, CNP, membru,  

 prof.univ.dr. Maria POPA, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, 

judeţul Alba, posesor al cărţii de identitate seria eliberat de SPCLEP Alba Iulia la data de, 

CNP, membru 

Secretar general: 

 doamna Lenica BUCUR, cetăţean român, cu domiciliul în Alba Iulia, posesoare a cărţii 

de identitate, eliberată de SPCLEP Alba Iulia la data de, cod numeric personal  

8.4.Membrii Consiliului Director pot fi persoane fizice sau juridice, române şi/sau străine, 

Consiliul Director putând fi alcătuit din persoane din afara Asociaţiei în limita a cel mult o 

pătrime.  



C) Cenzorul asociaţiei va fi ales în prima ședință a Adunării Generale, pentru un mandat de 

4 ani. 

D) Operaţiunile financiare sunt efectuate, înregistrate şi supervizate de un Trezorier.  

Trezorierul este ales de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, cu o 

majoritate simplă, pe o durată de 4 ani. Primul Trezorier al Asociaţiei este domnul Breaz 

Corneliu-Petru, cetăţean român, domiciliat în localitatea Vinerea (oraș Cugir), posesor al 

cărţii de identitate eliberată de SPCLEP Cugir la data de, cod numeric personal  

        Atribuţiile organelor Asociaţiei sunt prevăzute în Statut. 

Art. 9. Dobândirea calităţii de membru 

Poate dobândi calitatea de membru orice persoană fizică sau juridică care aderă la statutul 

Asociaţiei.  

Art. 10. Membri de onoare 

Persoanelor care au sau au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea domeniului de activitate în 

care funcţionează Asociaţia  li se poate acorda, de către Consiliul Director, calitatea de membru 

de onoare.  

Art.11.  Persoane împuternicite 

Vasiu Gabriel-Ioan, cetăţean român, domiciliat în municipiul Alba Iulia, posesor al cărţii de 

identitate eliberată de SPCLEP Alba Iulia, la data de, cod numeric personal  este împuternicit să 

reprezinte Asociaţii în faţa judecătoriei, instituţiilor şi autorităţilor competente şi să îndeplinească 

toate formalităţile cerute de legile române în vederea dobândirii personalităţii juridice de către 

Asociaţie inclusiv, dar fără a se limita la, deschiderea contului bancar al Asociaţiei şi obţinerea 

dovezii vărsării patrimoniului iniţial în numele tuturor asociaţilor, înscrierea în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

Art. 12.  Dispoziţii finale 

Regulile referitoare la organizarea şi funcţionarea Asociaţiei, sunt stabilite prin Statutul Asociaţiei  

alăturat prezentului Act Constitutiv. 

Încheiat la Alba Iulia, astăzi, ______________, în ___ exemplare originale. 



Asociaţii: 

Unitatea Administrativ teritorială Judeţul Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA  

prin Presedinte Ion DUMITREL 

 

Universitatea Politehnica Timișoara 

prin Rector prof.univ.dr.ing.Viorel Aurel Șerban 

 

 Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia 

prin Rector prof.univ.dr.Valer-Daniel Breaz 

 

Societatea Parcul Industrial Cugir S.A. 

Prin Director general dr.ing.Emil Nicolae Muntean 



 

 
 
 

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr.149/24 septembrie 2015 

STATUTUL 

ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ ALBA   

Asociaţii: 

1. Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA, cu sediul în Alba 

Iulia, Piaţa I.I.C. Brătianu nr.1, cod 510118, CUI 4462583, cont bancar 

RO70TREZ00224680256XXXXX ,  reprezentat legal prin domnul  Ion DUMITREL , în calitate de 

Preşedinte , cetăţean român, identificat  cu CI, eliberat(ă) de SPCLEP  Alba, la data de, CNP , 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.149/ 24 septembrie 2015 

2. Universitatea Politehnica Timișoara, cu sediul în municipiul Timișoara, Piața Victoriei, nr.2, județul 

Timiș, cod fiscal  , reprezentat legal prin domnul prof.univ.dr.ing.Viorel - Aurel Șerban, în calitate de 

rector, cetăţean român, identificat cu cartea de identitate, eliberată de SPCLEP Timișoara  la data de, 

cod numeric personal. 

3. Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, 

nr.5, județul Alba, cod fiscal ... , reprezentat legal prin domnul prof.univ.dr.Valer - Daniel Breaz, în 

calitate de rector, cetăţean român, identificat cu cartea de identitate, eliberată de SPCJEP Alba la data 

de, cod numeric personal. 

4. Societatea Parcul Industrial Cugir S.A. cu sediul în orașul Cugir, str. Victoriei nr.8A, județul Alba, 

cod unic de înregistrare RO14963620, nr.de înregistrare la Registrul comerțului J01/473/2002, 

reprezentată prin domnul dr.ing. Emil Nicolae Muntean, identificat prin CI seria, eliberată de 

SPCLEP Cugir la data de, cod numeric personal, în calitate de director general. 

        Au hotărât, în mod liber şi de comun acord, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, încheierea următorului Statut al ASOCIAŢIEI PENTRU 

DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ ALBA : 

 

Capitolul I 

Denumirea, sediul şi durată de funcţionare 

Art. 1 Denumire 

1.1. Denumirea Asociaţiei este ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ ALBA  
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conform Dovezii privind disponibilitatea denumirii emisă sub nr.147230  de Ministerul Justiţiei – Serviciul 

Comunicare şi Relaţii Publice la data de 17.08.2015 şi valabilă până la data de 17.02.2016 

1.2. ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ ALBA  (denumită în continuare 

“Asociaţia”), - persoana juridică de drept privat, non-politică, independentă, cu scop nepatrimonial - este 

constituită şi funcţionează în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 

Art. 2 Sediu 

2.1. Sediul Asociaţiei este în orașul Cugir, str. Victoriei, nr.8A, judeţul Alba. 

2.2. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin hotărârea Consiliului Director şi va fi comunicată 

instanţelor judecătoreşti, în circumscripţia cărora se află vechiul şi noul sediu al Asociaţiei, potrivit procedurii 

prevăzute de lege. 

Art. 3 Durată 

3.1. Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată. 

 

Capitolul II 

Scop. Obiective. Activităţi 

Art. 4 Scop 

4.1. Scopul ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ ALBA  este de a contribui la 

dezvoltarea economico-socială a județului Alba,prin realizarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, din alte 

surse precum și alte activități circumscrise.       

Art. 5 Obiective 

5.1 Pentru atingerea scopului enunţat în prezentul Statut, Asociaţia îşi propune următoarele obiective: 

5.1.1 Să contribuie la dezvoltarea capitalului uman; 

5.1.2 Să contribuie la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene la nivelul județului 

Alba; 

5.1.3 Promovarea intereselor județului Alba la nivel local, regional, național și european; 

5.1.4 Să asigure sustenabilitatea Proiectului "Oportunități sporite pentru șomeri și persoanele în 

căutarea unui loc de muncă în regiunile Centru și Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe 

o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă", selectat spre finanțare prin Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 
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"Promovarea măsurilor active de ocupare" DMI 5.1 "Dezvoltarea și implementarea 

măsurilor active de ocupare". 

5.1.5 Alte obiective similare stabilite ulterior de către Consiliul Director. 

5.2. Asociaţia se poate asocia, temporar sau permanent, cu alte instituţii publice sau private, organizaţii fără 

scop patrimonial, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost creată. 

Art. 6 Activități 

         6.1. Pentru îndeplinirea obiectivului prevazut la pct.5.1.1, Asociația desfășoară următoarele activități: 

 Organizează cursuri de formare profesională pentru adulți (șomeri, angajați, angajatori, persoane în 

căutarea unui loc de muncă, personal din O.N.G.-uri și administrație); 

 Încheie parteneriate cu instituții de învățământ și alte organisme de formare profesională continuă 

pentru adulți, în vederea dezvoltării de proiecte comune; 

 Dezvoltă servicii integrate informare, consiliere și mediere pe piața muncii; 

 Organizează campanii de informare privind piața muncii precum și stimularea mobilității geografice 

pentru ocupare profesională 

        6.2. Pentru îndeplinirea obiectivului prevazut la pct.5.1.2, Asociația desfășoară următoarele activități: 

 Accesează finanțări nerambursabile în domeniul economic, social și educație, dezvoltare comunitară, 

tineret, energii regenerabile, cercetare, inovare, dezvoltare durabilă, schimburi interregionale și 

transfrontaliere; 

 Acordă consultanță pentru scriere și implementare de proiecte pentru persoane fizice și juridice de drept 

public sau privat; 

 Încheie parteneriate cu organizații române sau străine pentru implementarea de proiecte comune; 

 Desfășoară activități de consultanță pentru mediul de afaceri; 

 Colaborează cu autorități ale administrației publice locale și cu asociații de dezvoltare intercomunitară; 

 

6.3. Pentru îndeplinirea obiectivului prevazut la pct.5.1.3, Asociația desfășoară următoarele activități: 

 Organizează schimburi de experiență în domeniile de competență pentru O.N.G., A.P.L., mediu privat, 

mediu educațional; 

 Constituie baze de date referitoare la oportunități de dezvoltare locală; 

 Elaborează studii, analize, cercetări și strategii sectoriale; 

 Publică alte materiale informative specifice domeniului de activitate; 

 Organizează evenimente specifice domeniului de activitate specifice domeniului de activitate. 

 

6.4. Pentru îndeplinirea obiectivului prevazut la pct.5.1.4, Asociația desfășoară următoarele activități: 
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 Organizarea Centrului Regional de Resurse pentru Ocupare și Formare Profesională (CROPF) ca 

structură funcțională în cadrul Asociației; 

 Asigură desfășurarea activităților de informare, consiliere , mediere privind piața muncii și formare 

profesională continuă pentru adulți în cadrul a două departamente interne; 

 Asigură baza materială, resursele umane și financiare necesare funcționării. 

 

Capitolul III 

Membrii Asociaţiei 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Asociaţilor 

7.1. Asociaţii sunt egali în drepturi şi obligaţii.  

7.2. Fiecare asociat trebuie să îşi exercite drepturile prevăzute în Actul Constitutiv şi prezentul Statut cu bună-

credinţă şi în interesul Asociaţiei. 

7.3. Fiecare asociat trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile stabilite prin Actul Constitutiv şi prezentul Statut. 

Art. 8  Drepturile Asociaţilor 

7.1. Asociaţii au următoarele drepturi: 

 Dreptul de a fi informat asupra proiectelor şi activităţilor Asociaţiei 

 Dreptul de a participa la activităţile organizate de Asociaţie; 

 Dreptul de a se exprima liber în cadrul Asociaţiei şi de a face propuneri în Adunarea Generală a 

Asociaţilor;  

 Dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor; 

 Dreptul de a propune şi a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei; 

 Dreptul de a face propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului;  

 Dreptul de participa la activitatea Asociaţiei cu studii, comunicări, discuţii, propuneri şi sesizări;  

 Dreptul de a beneficia de gratuităţi şi/sau taxe preferenţiale în cadrul evenimentelor organizate de 

Asociaţie. 

Art.8 Obligaţiile Asociaţilor 

8.1. Asociaţii au următoarele obligaţii: 

 Obligaţia de a cunoaşte şi respecta Actul Constitutiv, Statutul şi hotărârile organelor de conducere;  

 Obligaţia de a se informa, participa şi promova interesele Asociaţiei; 

 Obligaţia de a participa la şedinţele şi adunările Asociaţiei; 

 Obligaţia de a nu întreprinde acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopul, drepturile sau interesele 

Asociaţiei. 
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Art. 9 Dobândirea calităţii de Asociat 

9.1. ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ ALBA  este compusă din membri şi 

membri de onoare.  

9.2. Poate dobândi calitatea de membru orice persoană fizică sau juridică care aderă la statutul Asociaţiei.  

9.3. Persoanelor care au sau au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea domeniului de activitate în care 

funcţionează Asociaţia  li se poate acorda, de către Consiliul Director, calitatea de membru de onoare.  

Art. 10 Pierderea calităţii de Asociat 

10.1. Calitatea de membru al Asociaţiei pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba poate înceta prin deces, 

retragere sau excludere.  

10.2. Retragerea calităţii de membru se comunică în scris Consiliului Director, calitatea de membru încetând în 

termen de 15 zile de la depunerea solicitării scrise, dacă petiţionarul nu revine asupra deciziei.  

10.3. Excluderea unui membru se ia ca urmare a deciziei Adunării Generale a Asociaţiilor, la propunerea 

Consiliului director.  

Faptele care pot atrage după sine excluderea unui membru sunt următoarele: 

 Încălcarea gravă a Statutului sau a hotărârilor AGA; 

 Producerea de prejudicii materiale sau morale Asociaţiei; 

 Angajarea în acţiuni sau activităţi care contravin scopului şi intereselor Asociaţiei. 

10.4. În cazul constatării săvârşirii de către unul sau mai mulţi membri a faptelor menţionate anterior, Consiliul 

Director va comunica persoanei în cauză, în scris, în termen de 48 de ore de la constatarea faptei, abaterea 

săvârşită, precum şi data şedinţei în care se va discuta abaterea respectivă, astfel încât persoana învinuită să îşi 

poată prezenta propria poziţie cu privire la săvârşirea faptei.   

 

Capitolul IV 

Organele Asociaţiei 

Art. 11 Organele Asociaţiei 

11.1. Asociaţia are următoarele organe: 

(a) Adunarea Generală; 

(b) Consiliul Director; 
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(c) Cenzorul; 

(d) Trezorierul. 

Secţiunea I 

Adunarea Generală 

 Adunarea Generală 

11.1 Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, fiind alcătuită din totalitatea membrilor. 

11.2 Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale: 

          1) Androne Elisabeta-Ana, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, , judeţul 

Alba, posesoare a cărții de identitate, eliberată de SPCLEP Alba Iulia la data de, CNP, împuternicită 

pentru a reprezenta Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei, prin 

Hotărârea Consiliului judeţean Alba  nr. /24 septembrie 2015. 

          2)   prof. univ.dr. Șerban Viorel – Aurel,  cetăţean român, domiciliat în municipiul Timișoara, jud. 

Timiș, posesor al cărţii de identitate eliberată de SPCLEP Timișoara, la data de, cod numeric personal, 

împuternicit prin Hotărârea Senatului Universității nr..../ septembrie 2015 pentru a reprezenta Universitatea 

Politehnica Timișoara în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

         3)  conf.univ.dr. Dragolea Larisa-Loredana, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, 

posesoare a cărţii de identitate, eliberată de SPCLEP Alba Iulia, la data de, cod numeric personal, împuternicită 

prin Hotărârea Senatului Universității nr.14/17300/16 septembrie 2015 pentru a reprezenta Universitatea 1 

Decembrie 1918 Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

        4) Timiș Loredana-Rodica, cetăţean român, cu domiciliul în orașul Cugir, judeţul Alba, 

posesoare a cărții de identitate, eliberată de SPCLEP Cugir la data de, CNP, împuternicită pentru a 

reprezenta Societatea Parcul Industrial Cugir S.A. în Adunarea Generală a Asociaţiei, prin Hotărârea Adunării 

Generale a Acționarilor nr. / septembrie 2015. 

           Art. 12 Atribuţiile Adunării Generale 

12.1. Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

 Stabilirea strategiei, obiectivelor generale şi activităţilor derulate de Asociaţie; 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

 Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 

 Alegerea şi revocarea cenzorului; 



  

 7 

 Înfiinţarea de filiale şi/sau societăţi comerciale; 

 Afilierea şi/sau aderarea Asociaţiei la diverse organisme naţionale sau internaţionale; 

 Modificarea actului constitutiv şi a statutului; 

 Confirmarea deciziilor Consiliului Director privind admiterea noilor membri asociaţi; 

 Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase ca urmare a lichidării; 

 Orice alte atribuţii prevăzute în actele normative ce guvernează activitatea asociaţilor sau în prezentul 

statut.  

Art. 13 Şedinţele Adunării Generale 

13.1. Adunarea Generală se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an. 

13.2. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director, cu cel puţin 5 zile înainte de data la 

care va avea loc şedinţa. 

13.3. Consiliul Director va convoca Adunarea Generală şi la iniţiativa majorităţii asociaţilor care formulează, 

în acest sens o cerere, cuprinzând şi ordinea de zi. 

13.4. Convocarea se face prin e-mail, fax, prin curier sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, 

adresată tuturor asociaţilor. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii Adunării, precum şi ordinea de 

zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.  

13.5. Şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor sunt conduse de Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsa acestuia, 

de  vicepreşedinte. Dacă atât Preşedintele, cât şi vicepreşedintele sunt absenţi, şedinţa va fi condusă de 

către cel de-al treilea membru al Consiliului Director. 

13.6. Înainte de deschiderea şedinţei AGA, un membru asociat desemnat de către Preşedinte va verifica lista de 

prezenţă a asociaţilor, raportând Adunării Generale rezultatele verificării. 

13.7. După constatarea îndeplinirii cerinţelor Statutului pentru ţinerea Adunării Generale, se intră în ordinea de 

zi. 

13.8. Asociatul care, într-o anumita problema supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat direct sau 

indirect, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la adoptarea hotărârii. 

13.9. Ordinea de zi va fi supusă Adunării Generale, putând fi adoptată, modificată sau completată cu votul a 

jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. 

Art. 14 Hotărârile Adunării Generale 
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14.1. Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul total al 

membrilor asociaţi existenţi la data convocării.  

14.2. Dacă la prima convocare cvorumul de jumătate plus unu nu este îndeplinit, se va stabili o a două 

convocare a Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de maxim 7 zile calendaristice de la termenul primei 

convocări.  

14.3. La cea de-a două convocare, Adunarea Generală se consideră legal întrunită şi valabila, putând delibera 

indiferent de numărul asociaţilor prezenţi.  

14.4. Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor se iau cu votul majorităţii simple, cu excepţia hotărârilor care 

vizează modificarea Statutului şi/sau a Actului Constitutiv, care vor fi adoptate numai cu votul a cel puţin două 

treimi din membri prezenţi, fiecare membru având dreptul la un singur vot.  

14.5. Hotărârile Adunării Generale devin obligatorii şi pentru asociaţii absenţi sau care au votat împotrivă.  

14.6. Asociaţii membri ai Consiliului Director nu pot vota în Adunările Generale care hotărăsc asupra 

responsabilităţilor lor. 

14.7. Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor şi rezumatul dezbaterilor vor fi incluse în Registrul de procese 

verbale al Asociaţiei, fiecare proces verbal fiind semnat de Preşedinte sau de înlocuitorul acestuia la finalul 

întrunirii. 

Secţiunea II 

Consiliul Director 

Art. 15 Consiliul Director 

16.1. Consiliul Director este organul de administrare al Asociaţiei şi asigură punerea în executare a 

hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director răspunde solidar în faţa AGA de administrarea patrimoniului 

şi tuturor resurselor Asociaţiei.  

15.2. Consiliul Director este alcătuit din: Preşedinte, 1 vicepreşedinte, 2 membri şi un secretar general. 

Modalitatea de alegere şi funcţionare a Consiliului Director este prevăzută în Statut.  

15.3. Pentru un mandat de 4 ani, membrii Consiliului Director sunt:  

Preşedintele Consiliului Director şi al Asociaţiei este: 

 Emil – Nicolae MUNTEAN, cetăţean român, cu domiciliul în orașul Cugir, posesor al cărţii de 

identitate, eliberată de SPCLEP Cugir, la data de, cod numeric personal, preşedinte, 

Vicepreşedintele  Consiliului Director al  Asociaţiei este: 



  

 9 

 Marian-Florin AITAI, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia – localitatea 

Miceşti, judeţul Alba, posesor al cărţii de identitate eliberat de SPCJEP Alba la data de, CNP, 

vicepreşedinte 

Membrii Consiliului Director sunt: 

 conf.univ.dr. Sorin–Ioan DEACONU , cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Deva, 

judeţul Hunedoara, posesor al cărţii de identitate eliberat de SPCLEP Deva la data de, CNP, membru 

 prof. univ.dr. Maria POPA, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, , judeţul 

Alba, posesoare a cărţii de identitate eliberat de SPCLEP Alba Iulia la data de CNP, membru 

Secretar general: 

 Lenica BUCUR, cetăţean român, cu domiciliul în Alba Iulia, posesoare a cărţii de identitate, eliberată 

de SPCLEP Alba Iulia la data de, cod numeric personal  

15.4. Membrii Consiliului Director pot fi persoane fizice sau juridice, române şi/sau străine, Consiliul 

Director putând fi alcătuit din persoane din afara Asociaţiei în limita a cel mult o pătrime. 

Art. 16 Atribuţiile Consiliului Director 

16.1. Consiliul Director are următoarele atribuţii:  

 Prezintă Adunării Generale a Asociaţilor raportul de activitate pe perioada anterioară, bilanţul contabil, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent proiectelor Asociaţiei; 

 Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei ;  

 Aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei; 

 Organizează întruniri cu organizaţii care activează în domenii similare; 

 Aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în cauză sau 

la cererea a cel puţin doi membri ai Asociaţiei; 

 Aprobă programul de acţiuni viitoare ale Asociaţiei; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiilor sau prevăzute în prezentul 

statut.  

16.2. Fiecare dintre membrii Consiliului Director îndeplineşte atribuţii specifice, astfel: 

Preşedintele: 

- Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii; 
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- Conduce şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor şi Consiliului Director; 

- Veghează la respectarea Statutului şi punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor; 

- Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei. 

Art. 17 Şedinţele Consiliului Director 

17.1. Consiliul director se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui.  

17.2. Rezultatul şedinţelor se consemnează în Registrul de procese verbale constituit la sediul Asociaţiei.  

17.3. Întrunirile Consiliului Director sunt statutare numai în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre 

membrii săi.  

17.4. Hotărârile Consiliului Director sunt adoptate cu majoritate simplă de voturi. După adoptare, hotărârile 

devin obligatorii inclusiv pentru membri care nu au participat la şedinţă sau au votat împotrivă.  

Articolul 18. Dobândirea şi încetarea calităţii de membru al Consiliului Director 

18.1. Membri Consiliului Director ai Asociaţiei sunt aleşi de către Adunarea Generală a Asociaţilor cu jumătate 

plus unu din voturile asociaţilor.  

18.2. Calitatea de membru al Consiliului Director încetează: 

 La data expirării mandatului, dacă nu a fost reales;  

 Prin renunţare expresă, prin înaintarea unei solicitări scrise pentru retragerea calităţii de membru; 

 Prin deces; 

 Prin revocare, în situaţia în care este condamnat printr-o sentinţă penală definitivă, în situaţia 

compromiterii intereselor Asociaţiei, precum şi în situaţia demonstrării lipsei interesului pentru 

îndeplinirea mandatului; revocarea se hotărăşte de către Consiliul Director cu votul a cel puţin jumătate 

plus unu din numărul total de membri.  

Secţiunea III 

Cenzorul 

Art. 19. Cenzorul 

19.1. Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de către un cenzor, ales de către Adunarea Generală 

pentru un mandat de 4 ani. 

19.2. Cenzorul este ales cu o majoritate simplă, pe o durată de 4 ani, de către Adunarea Generală, la propunerea 

Consiliului Director. 
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19.3. Poate avea calitatea de cenzor orice membru al asociaţiei cu excepţia membrilor Consiliului Director, care 

nu pot avea calitatea de cenzori.  

Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. 

19.4. Cenzorul are următoarele atribuţii:  

- Verifica şi controlează gestiunea Asociaţiei; 

- Verifica executarea bugetului şi operaţiunile financiar-contabile; 

- Întocmeşte procese verbale, incluzând toate constatările, concluziile şi recomandările sale ca urmare a 

activităţii de control; procesele verbale vor fi înscrise într-un registru special şi prezentate Adunării 

Generale a Asociaţilor; 

- Întocmeşte un raport anual al rezultatelor activităţii de control, prezentat Adunării Generale a 

Asociaţilor.  

În cazul constatării unor nereguli grave, cenzorul poate solicita convocarea Adunării Generale a Asociaţilor.  

Secţiunea IV 

  Trezorierul 

Articolul 20. Roluri şi atribuţii ale trezorierului. 

20.1. Trezorierul reprezintă organul care efectuează şi ţine evidenţa operaţiunilor financiare ale Asociaţiei.  

20.2. Trezorierul este ales de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, cu o majoritate 

simplă, pe o durată de 4 ani. 

20.3. Trezorierul are următoarele atribuţii: 

- Efectuează şi ţine evidenţa operaţiunilor financiare ale Asociaţiei; 

- Încasează cotizaţiile; 

- Întocmeşte proiectul anual al bugetului şi bilanţului anual; 

- Supervizează operaţiunile de încasări şi plăţi decise de Consiliul Director; 

- Întocmeşte în fiecare an un raport privind situaţia financiară a Asociaţiei; 

- Prezintă Preşedintelui, periodic sau la cererea acestuia, documentele financiar-contabile ale Asociaţiei; 

- Pune la dispoziţia Cenzorului toate documentele financiar-contabile solicitate. 
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20.4. Pentru primii 4 ani de funcţionare, trezorierul Asociaţiei este domnul Breaz Corneliu-Petru, 

cetăţean român, domiciliat în localitatea Vinerea (oraș Cugir), posesor al cărţii de identitate eliberată de 

SPCLEP Cugir la data de, cod numeric personal  

Capitolul V 

Patrimoniul şi veniturile Asociaţiei 

Art. 21. Patrimoniul  

21.1. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 1200 lei constituit din aporturile membrilor şi vărsat în totalitate 

la data constituirii asociaţiei, astfel : 

(1) Unitatea Administrativ teritorială al Judeţului Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA –  300 lei 

(2)Universitatea Politehnica Timișoara–   300 lei  

 (3)Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia–   300 lei 

(4) Societatea Parcul Industrial Cugir S.A. – 300 lei 

21.2. Patrimoniul Asociaţiei se completează permanent cu cotizaţiile membrilor săi, donaţii, subvenţii, 

sponsorizări, contribuţii, legate, bunuri mobile şi imobile, creanţe, fonduri obţinute, în lei şi valută, de la 

persoane fizice şi juridice, din activităţi proprii şi din orice mijloace permise de lege.  

Art. 22 Veniturile Asociaţiei 

22.1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de Asociaţie şi pot proveni din:  

a) Aporturile, în numerar sau în natura ale membrilor, ulterioare înfiinţării Asociaţiei; 

b) Cotizaţiile membrilor, periodice sau ocazionale; 

c) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 

d) Dividendele societăţilor comerciale ce pot fi înfiinţate de Asociaţie; 

e) Venituri realizate din activităţi economice directe realizate de asociaţie dacă acestea au un caracter accesoriu 

şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei; 

f) Donaţii, sponsorizări sau legate; 

g) Resurse ce pot fi obţinute de asociaţie de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, finanţări 

nerambursabile 

h) Alte venituri prevăzute de lege. 

22.2. Bunurile mobile sau imobile primite cu orice titlu de către Asociaţie, precum şi orice titlu de proprietate  
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 vor putea fi valorificate, respectând legislaţia în vigoare, prin vânzare, închiriere etc. iar veniturile obţinute din  

aceste operaţiuni vor fi utilizate integral pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei. 

22.3. Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă din România sau străinătate, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare.  

Capitolul VI 

Dizolvarea Asociaţiei 

Art. 23 . Condiţiile dizolvării 

Dizolvarea Asociaţiei este posibilă în următoarele situaţii: 

(1) Prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, luată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul 

voturilor exprimate. 

(2) În cazul neîndeplinirii dispoziţiilor normative în vigoare ce reglementează activitatea asociaţiilor şi 

fundaţiilor. 

(3) Nerealizarea scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 6 luni de la constatarea nerealizării nu 

se produce schimbarea scopului. 

(4) Prin hotărâre judecătorească: 

- când scopul sau activitatea Asociaţiei au devenit ilicite; 

- când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite; 

- când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit. 

Articolul 24. Destinaţia bunurilor 

(1) In cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. 

    (2) Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic 

sau asemănător stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiei. 

    (3) In cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) - 

c)din O.G.nr.26/2000, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, 

sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui raza teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta 

din urma era de interes local. 

    (4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu 

s-a stabilit o data ulterioara. 

Capitolul VII 

Dispoziţii finale 

Art. 25 Dispoziţii finale 

25.1. Prezentul Statut este valabil pe toată durată existenţei Asociaţiei, modificarea sa urmând a se face cu 

voturile a cel puţin două treimi din membri prezenţi, fiecare membru având dreptul la un singur vot.  
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25.2. Asociaţii aderă de drept la prevederile prezentului Statut. 

25.3. Dispoziţiile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.  

25.4. Domnul Vasiu Gabriel-Ioan, cetăţean român, domiciliat în municipiul Alba Iulia, al cărţii de identitate 

eliberată de SPCLEP Alba Iulia, la data de, cod numeric personal este împuternicit să reprezinte Asociaţii în 

faţa Judecătoriei Alba Iulia, instituţiilor şi autorităţilor competente şi să îndeplinească toate formalităţile cerute 

de legile române în vederea dobândirii personalităţii juridice de către Asociaţie inclusiv, dar fără a se limita la, 

deschiderea contului bancar al Asociaţiei şi obţinerea dovezii vărsării patrimoniului iniţial în numele tuturor 

asociaţilor, înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Alba Iulia . 

Încheiat la Alba Iulia, astăzi, ____________2015, în 8  exemplare originale. 

Asociaţii: 

Unitatea Administrativ teritorială Judeţul Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA  

prin Presedinte Ion DUMITREL 

 

Universitatea Politehnica Timișoara 

prin Rector prof.univ.dr.ing.Viorel Aurel Șerban 

 

 Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia 

prin Rector prof.univ.dr. Valer - Daniel Breaz 

 

Societatea Parcul Industrial Cugir S.A. 

Prin Director general dr.ing.Emil Nicolae Muntean 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

ERATĂ 

la Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.149/24 

septembrie 2015 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba, în vederea constituirii Asociaţiei pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba 

 

 

           Având în vedere eroarea materială produsă la redactarea Anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr.149/24 septembrie 2015 – Actul constitutiv al Asociației pentru 

Dezvoltare Socio-Economică Alba și Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr.149/24 septembrie 2015 – Statutul Asociației pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba, 

denumirea „ S.C. Parcul Industrial Cugir S.A.”  devine „Societatea Parcul Industrial Cugir 

S.A. „ 

        

 

Secretarul Județului, 

Vasile BUMBU 

 

 

Întocmit, 

Vasiu Gabriel-Ioan 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba și instituțiile publice din subordine  

 

 Consiliul Județean Alba întrunit în ședință ordinară în data de 24.09.2015; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcțiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și 

instituțiile publice din subordine; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr.16121 din 01.09.2015 la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba și instituțiile publice din subordine; 

 Văzând avizul favorabil al comisiei de specilitate nr. 3 - Comisia administraţie publică 

locală, juridică şi ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

 - Art. 23 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu 

completările și modificările ulterioare; 

- Art. 11 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 

nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor 

publice. 

 In temeiul art. 97-(1) si art.115-(1), litera “c” din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, adoptă prezenta  
 

 

HOTĂRÂRE 

 Art.unic. Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba și Camera Agricolă 

Județeană Alba, potrivit anexelor 1- 4, părti integrante ale prezentei hotărâri. 

 

 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și se comunică: 

- Instituției Prefectului – Judetul Alba; 

- Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

- Directiei Publice Comunitare de Evidentă a Persoanelor Alba; 

- Camerei Agricole Județene Alba; 

- Directiei juridice și relatii publice; 

- Biroului resurse umane. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                   CONTRASEMNEAZĂ, 

DUMITREL ION                                                          SECRETARULUI JUDETULUI  

             BUMBU VASILE   

          

 

 

 

 

Ocna Mureş, 24 septembrie 2015 

Nr.  150 



PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE

                                                                              pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judetean Alba

Secretar al judetului 1 1 0 0

director executiv in cadrul aparatului propriu al autoritatilor 

administratiei publice locale 4 4 0 0

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autoritatilor 

administratiei publice locale 1 1 0 0

sef serviciu 5 5 0 0

sef birou 3 3 0 0

functii publice de conducere specifice 1 0 1 1

Total categoria functionari publici de conducere 15 14 1 0 0 0 0 1

Auditor clasa I grad profesional superior 4 3 1 1

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent 1 1 0 1 0

Consilier juridic clasa I grad profesional principal 2 1 1 1 1 1 1

Consilier juridic clasa I grad profesional  superior 7 7 0 1 1 0

Consilier clasa I grad profesional debutant 1 0 1 1

Consilier clasa I grad profesional asistent 1 0 1 1

Consilier clasa I grad profesional principal 11 9 2 9 2

Consilier clasa I grad profesional superior 67 64 3 9 6 3 3

Inspector clasa I grad profesional debutant 1 1 0 0

Inspector clasa I grad profesional asistent 1 1 0 1 0

Inspector clasa I grad profesional principal 0 0 0 1 1 0

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 150 din 24.09.2015

Functia publica

Numar 

maxim de 

functii 

publice

Numar de 

functii 

publice 

ocupate

Numar de 

functii 

publice 

vacante

Numar 

maxim de 

functii 

publice 

care vor fi 

ocupate 

prin 

recrutare

Numar 

maxim de 

functii 

publice 

care vor fi 

infiintate

Numar 

maxim de 

functii 

publice 

supuse 

reorganiz

arii

Numar 

maxim de 

functii 

publice 

supuse 

promovarii

Numar maxim 

de functii 

publice 

rezervate 

promovarii 

rapide



Inspector clasa I grad profesional superior 5 5 0 0

Total functii publice clasa I 101 92 9 12 12 7 5 9

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior 1 1 0 0

Total functii publice clasa II 1 1 0 0 0 0 0 0

Referent clasa III grad profesional superior 2 2 0

Total functii publice clasa III 2 2 0 0 0 0 0 0

Total functii publice executie 104 95 9 12 12 7 5 9

Total functii publice 119 109 10 12 12 7 5 10



Functia publica

Nr. 

maxim de 

functii 

publice

Nr. de 

functii 

publice 

ocupate

Nr. de 

functii 

publice 

vacante

Nr.maxim de 

functii 

publice care 

vor fi 

infinţate 

Nr. maxim de 

functii 

publice 

supuse 

reorganizării

Nr. maxim de 

functii 

publice 

rezervate 

promovării

Nr. maxim de 

functii 

publice 

rezervate 

promovării 

rapide

Nr.maxim 

de functii 

publice 

care vor fi 

ocupate 

prin 

recrutare

secretar al judetului

secretar al consiliului local

director general din cadrul instituţiilor publice subordonate 1 1 0

director general adjunct din cadrul instituţiilor publice subordonate 2 2 0

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei 

publice locale 

director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate 2 1 1 1

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor 

administraţiei publice locale 

director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice subordonate

sef serviciu 8 5 3 3

sef birou 1 0 1 1

functii publice de conducere specifice

Total categoria functionari publici de conducere 14 9 5 0 0 0 0 5

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior 2 1 1 1

consilier juridic clasa I grad profesional debutant 2 0 2 2

consilier juridic clasa I grad profesional asistent 1 0 1 1

consilier juridic clasa I grad profesional principal 1 1 0

consilier juridic clasa I grad profesional superior 6 4 2 2

consilier clasa I grad profesional debutant 16 0 16 16

consilier clasa I grad profesional asistent 13 1 12 1 12

consilier clasa I grad profesional principal 30 12 18 1 1 1 18

consilier clasa I grad profesional superior 59 40 19 1 1 19

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 150/24.09.2015

Planul de ocupare al functiilor publice pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba pe anul 2016



inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

functii publice specifice clasa I

alte funcţii publice specifice (manageri publici)

Total functii publice clasa I 130 59 71 2 2 2 0 71

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

functii publice specifice clasa II

Total functii publice clasa II 0 0 0 0 0 0 0 0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior 6 2 4 4

functii publice specifice clasa III

Total functii publice clasa III 6 2 4 0 0 0 0 4

Total functii publice executie 136 61 75 2 2 2 0 75

Total functii publice 150 70 80 2 2 2 0 80



director executiv din cadrul institutiilor publice subordonate
1 1

sef birou 1 1

Total categoria functionari publici de conducere 2 2

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent 1 1 1

Consilier juridic clasa I grad profesional principal 1 1

Consilier juridic clasa I grad profesional superior 2 2  

Consilier clasa I grad profesional superior 4 4

Inspector clasa I grad profesional asistent

Inspector clasa I grad profesional principal 4 2 2 2 2

Inspector clasa I grad profesional superior 3 3  2 2  

Total functii publice clasa I 14 12 2 3 3 2 1 2

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal   

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior 1 1   

Total functii publice clasa II 1 1     

Total functii publice executie 15 13 2 3 3 2 1 2

Total functii publice 17 15 2 3 3 2 1 2

Functia publica

Numar 

maxim de 

functii 

publice

Numar de 

functii 

publice 

ocupate

Numar de 

functii 

publice 

vacante

Planul de ocupare al functiilor publice pe anul 2016 pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Alba 

Anexa nr. 3 la Hotarare a Consiliului Judetean Alba nr. 150/24.09.2015

Numar 

maxim de 

functii 

publice care 

vor fi ocupate 

prin recrutare

Numar 

maxim de 

functii 

publice care 

vor fi 

infintate

Numar 

maxim de 

functii 

publice 

supuse 

reorganizarii

Numar 

maxim de 

functii 

publice 

supuse 

promovarii

Numar 

maxim de 

functii 

publice 

rezervate 

promovarii 

rapide



   Anexa nr. 4 la Hotararea  
Consiliului Judetean Alba nr. 150/24.09.2015 

Planul de ocupare al functiilor publice pe anul 2016 pentru Camera Agricola Judeteana Alba  

Functia publica 

Nr. 
maxim 

de 
functii 
publice 

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate 

Nr. de 
functii 
publice 
vacante 

Nr.maxim 
de functii 
publice 

care vor fi 
infiinţate 

Nr. maxim 
de functii 
publice 
supuse 

reorganizării 

Nr. maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovării 

Nr. maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide 

Nr.maxim 
de functii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare 

director executiv din cadrul instituţiilor publice 
subordonate  1  1             

director executiv adjunct in cadrul instituţiilor 
publice subordonate                 

sef serviciu  1  1             

functii publice de conducere specifice                 

Total categoria functionari publici de 
conducere  2 2             

consilier clasa I grad profesional debutant                 

consilier clasa I grad profesional asistent         
 

      

consilier clasa I grad profesional principal    1   1    
   

    

consilier clasa I grad profesional superior  15  14 1 
   

  1 

Total functii publice clasa I  16 15 1 
   

  1 

Total functii publice executie  16 15 1 
   

  1 

Total functii publice  18 17 1 
   

  1 

 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2015. 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi 

a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 16833/11.09.2015 cu privire la 

aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia; 

- Adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 12367/10.09.2015, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 16688/10.09.2015. 

 Avand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 - sanatate si protectie sociala; 

 Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în cadrul sănătăţii, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- art. 15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii publice nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de 

personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

Art.1 Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, acestea urmând sa aibă structura prevăzuta in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 - parți 

integrante ale prezentei hotărâri. 

 Art.2 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 121 din 23 iulie 2015, se abrogă. 

Art.3 Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 

- Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

- Direcţiei juridică şi relaţii publice  

- Biroului resurse umane  

- Direcţiei dezvoltare şi bugete 

 

 

 

PREŞEDINTE,                   CONTRASEMNEAZĂ, 

DUMITREL ION                                                          SECRETARULUI JUDETULUI  

             BUMBU VASILE   

          

Ocna Mureş, 24 septembrie 2015 

Nr.  151 



ANEXA nr. 1

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 151 din 24.09.2015

A. STRUCTURI MEDICALE B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL
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Cabinet  pediatrie

COMITETUL DIRECTOR

POSTURI IN STRUCTURA MEDICALA

Cab. Recuperare fizica si balneologie
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Comp. HIV/SIDA

Ingrijitoare curatenie

Cabinet obst.ginecologie

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

L.endoscopie bronsica

Spitalizare de zi

Cabinet med.interna

Cab.chir.plastica si microchir. 

Reconstructiva

Cab. Chirurgie maxilo faciala

Cab pneumologie

Cab. Hematologie

4

1312

TOTAL POSTURI

MagazieConducatorii auto

Serv. tehnic administrativ si PSM

Comp. audit

UTS

1.430

Serviciul resurse umane

Birou achiz. publ. si aprov.

Dietetica

Bloc alimentar

POSTURI IN STRUCTURA FUNCTIONALA 114

Serv.finan.-contab. si info.

Spalatorie

Comp. juridic

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Cab. planificare familialaComp. urologie

Sectia obstetica ginecologie

Sectia gastroenterologie Comp. endocrinologie

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Comp. nefrologie

Sectia chirurgie generala

Comp. prematuri

Sectia medicina interne Comp. reumatologie

Farmacie spitalCab. cardiologie

Cab. Ortopedie-traumatologie

Comp. chirurgie plastica microchirurgie 
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Serviciul de anatomie patologica

Cab. oncologie medicala

DIRECTOR FIN. CONTABIL

Laborator bacteriologie 

L. explorari functionale

Comp. terapie intensiva

Comp. pneumologie

Unitatea de primire urgente

DIRECTOR MEDICAL DIRECTOR INGRIJIRI

L. analize medicale

Comp. terapie acuta

Cab. medicina muncii

Bloc operator

Cab. boli infectioase

SECTII SI COMPARTIMENTE

Sectia neurologie

Comp. oftalmologie

Sectia ATI

Sectia cardiologie
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MANAGER
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Comp. citologie

Comp. ingrijiri paliative

Cab. Neurochirurgie

Cab. Ginecologie

Cabinet interne

Cab. Pediatrie

AMBULATORIUL INTEGRAT AL 
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ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

Cab. Gastoenterologie

Cab. Reumatologie
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Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare

Comp. religios

Comp. audit

Dietetica si bloc alimentar

Comp. prosectura
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Cab. Alergologie si imunitate clinica
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Centrala telefonica

Laborator hematologie
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Dispensar TBC
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Serv. de management al calitatii serviciilor med.
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Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Centrul de sanatate  multifunct. Ocna Mures

Statistica

Comp. aparatura medicala

Sterilizare

Spitalizare de zi

Sectia boli infectioase

Managementul calitatii serviciilor medicale

Serviciul judetean de medicina legala



CONSILIUL JUDETEAN ALBA Anexa nr. 2

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA              la Hotararea Consiliului Judetean Alba 

nr 151 di  24. 09. 2015

NR.POST DENUMIRE FUNCTIE/GRAD NIVEL STUDII CATEGORIE SPECIALITATE NR POSTURI

1 MANAGER GRADUL I S COMITET DIRECTOR 1

2 DIRECTOR MEDICAL GRADUL I S COMITET DIRECTOR 1

3 DIRECTOR FIN. CONTABIL GRADUL I S COMITET DIRECTOR ECONOMIST 1

4 DIRECTOR INGRIJIRI GRADUL I S COMITET DIRECTOR ASISTENT MEDICAL 1

SECTIA MEDICINA INTERNE                                                        32 PATURI

5 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

11 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA INTERNA 6

12 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

13 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

14 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

18 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

27 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 9

30 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

31 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

36 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

Nr. total posturi 32

SECTIA MEDICINA INTERNE - COMPARIMENT REUMATOLOGIE          6 PATURI

37 MEDIC SPECIALIST S MEDICI REUMATOLOGIE 1

38 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

SECTIA MEDICINA INTERNĂ - COMPARIMENT PNEUMOLOGIE            6 PATURI

39 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

41 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

42 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

43 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 5

SECTIA MEDICINA INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE         5 PATURI

44 MEDIC PRIMAR S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

45 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

46 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

47 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

48 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 5

SECTIA GASTROENTEROLOGIE                                                            25 PATURI

49 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  1

51 MEDIC PRIMAR S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  2

52 MEDIC PRIMAR S MEDICI ENDOSCOPIE 1

53 MEDIC S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  1

55 MEDIC SPECIALIST S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  2

56 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

57 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

64 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

67 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

68 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

69 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

73 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

74 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 26

COMPARTIMENT NEFROLOGIE                                                               13 PATURI   

75 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEFROLOGIE 1

76 MEDIC SPECIALIST COORDONATOR S MEDICI NEFROLOGIE 1

77 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

79 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

80 ASISTENT MEDICAL COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

82 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

83 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

84 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

87 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

88 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 14

SECTIA CARDIOLOGIE                                                                              40 PATURI

       STAT DE FUNCTII 

A. STRUCTURI MEDICALE

SECTII SI COMPARTIMENTE CU PATURI



89 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI CARDIOLOGIE  1

91 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2

93 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CARDIOLOGIE  2

95 PROF. CFM PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROF. CFM 2

96 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

110 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 14

111 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

113 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

117 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

Nr. total posturi 29

SECTIA  CARDIOLOGIE - COMP. TERAPIE INTENSIVA CORONARIENI    10 PATURI

119 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2

120 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

127 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

129 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

132 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

133 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 16

SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA                                                      25 PATURI

134 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 1

137 MEDIC PRIMAR S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 3

138 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

140 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

141 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

154 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 13

157 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

158 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

160 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 2

164 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

168 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

Nr. total posturi 35

SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE      6 PATURI

169 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA DE FAM. COMP. PALEATIE1

170 PSIHOLOG PRACTICANT S ALT PERSONAL SANITAR PSIHOLOG 1

171 ASISTENT SOCIAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

174 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

177 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ALT PERSONAL SANITAR ASIST MED GENERALIST 3

179 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2
184 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

Nr. total posturi 16

185 MEDIC SPECIALIST S MEDICI HEMATOLOGIE 1

187 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

189 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 5

COMP DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE               17 PATURI

190 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE1

192 MEDIC PRIMAR S MEDICI DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE2

193 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

191 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

196 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

195 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

193 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

197 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 14

SECTIA CHIRURGIE GENERALA                                                        45 PATURI

198 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

204 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 6

205 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

205 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

208 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

223 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 15

228 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

229 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

230 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

237 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 7

239 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

Nr. total posturi 40

SECTIA CHIRURGIE GENERALA - COMP NEUROCHIRURGIE                     8 PATURI

COMP HEMATOLOGIE                                                         5 PATURI



240 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROCHIRURGIE 1

242 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROCHIRURGIE 2

245 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

246 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

247 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

248 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

250 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

251 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 12

SECTIA CHIRURGIE GENERALA - COMP CHIRURGIR PLASTICA         

MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA                                                      7 PATURI

252 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE PLASTICA 1

254 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

Nr. total posturi 3

254 MEDIC S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

256 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

Nr. total posturi 3

COMPARTIMENT UROLOGIE                                                                                 20 PATURI

257 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI UROLOGIE 1

259 MEDIC PRIMAR S MEDICI UROLOGIE 2

260 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

265 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

266 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

267 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

270 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

271 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 15

SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE                                                        62 PATURI

272 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

279 MEDIC PRIMAR S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 7

282 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 3

283 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

285 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

306 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 21

307 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

310 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 3

311 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

312 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

319 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 7

320 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 49

SECTIA NEONATOLOGIE                                                                 15 PATURI

321 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI NEONATOLOGIE 1

322 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1

323 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

325 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

326 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

327 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

328 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

330 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

331 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 11

SECTIA NEONATOLOGIE- COMP. TERAPIE INTENSIVA                      5 PATURI

332 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1

333 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

337 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

341 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

345 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

Nr. total posturi 14

SECTIA NEONATOLOGIE - COMP. PREMATURI                              10 PATURI

346 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1

347 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI NEONATOLOGIE 1

348 MEDIC S MEDICI NEONATOLOGIE 1

351 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

354 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

356 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 11

SECTIA PEDIATRIE                                                                         42 PATURI

357 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI PEDIATRIE 1

359 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 2

363 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 4

364 MEDIC REZIDENT AN IV S MEDICI PEDIATRIE 1

365 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 1

SECTIA CHIRURGIE GENERALA- COMP CHIRURGIE VASCULARA- 5 PATURI



364 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 2

375 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 10

378 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

379 INSTRUCTOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL 1

380 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

381 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

387 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 6

388 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 34

SECTIA PEDIATRIE  -COMPARTIMENT TERAPIE ACUTA                   5 PATURI  

389 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 1

393 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

395 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 7

SECTIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

396 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

399 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 3

402 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 3

403 MEDIC REZIDENT AN V S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

404 KINETOTERAPEUT DEBUTANT S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

405 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

416 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 11

417 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

419 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

420 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

421 GIPSAR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 1

424 GIPSAR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 3

428 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

429 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

431 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

Nr. total posturi 36

COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE                                                15 PATURI

432 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI OFTALMOLOGIE 1

434 MEDIC PRIMAR S MEDICI OFTALMOLOGIE 2

435 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OFTALMOLOGIE 1

436 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

439 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

441 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

442 ASISTENT MED. DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

443 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

445 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 13

SECTIA  ORL                                                                   20 PATURI

446 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ORL 1

449 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORL 3

450 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ORL 1

451 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

456 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

457 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

458 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

461 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

462 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 18

SECTIA ORL  - COMP.CHIRURGIE MAXILO-FACIALA   5 PATURI

463 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE MAXILO-FACIALA  1

464 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

465 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 3

SECTIA ATI                                                                                   28 PATURI

466 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ATI 1

472 MEDIC PRIMAR S MEDICI ATI 6

475 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ATI 3

476 INGINER DE SISTEM I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR INGINER DE SISTEM 1

477 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

479 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

506 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 27

508 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

511 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

512 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

523 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 11

Nr. total posturi 58

SECTIA NEUROLOGIE                                                                           68 PATURI

524 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI NEUROLOGIE 1

35 PATURI



529 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROLOGIE 5

530 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

531 MEDIC S MEDICI NEUROLOGIE 1

532 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

555 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 23

557 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

559 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

575 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 16

578 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 3

Nr. total posturi 55

SECTIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE  ACUTA                    5 PATURI

579 MEDIC S MEDICI NEUROLOGIE 1

581 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

582 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

583 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

584 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 6

SECTIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI                    5 PATURI

585 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 1

SECTIA   BOLI INFECTIOASE                                                               42 PATURI

586 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

588 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECTIOASE 2

589 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

590 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

591 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

597 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 6

599 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

601 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

602 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

603 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

604 SPALATOREASA G PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 1

606 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

607 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 23

SECTIA BOLI INFECTIOASE - COMPARTIMENT HIV/SIDA                          4 PATURI

608 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

610 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

612 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

613 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

614 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 7

COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE                                       8 PATURI

615 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI DERMATO-VENEROLOGICE 1

617 MEDIC SPECIALIST S MEDICI DERMATO-VENEROLOGICE 2

618 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

622 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

625 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

Nr. total posturi 11

SECTIA  PSIHIATRIE ACUTI                                                                  50 PATURI

626 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI PSIHIATRIE 1

632 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 6

634 PSIHOLOG S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

635 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

639 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

652 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 13

653 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

654 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

655 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

656 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

667 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 11

668 INFIRMIER DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

670 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

Nr. total posturi 45

SECTIA  RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO                     25 PATURI

671 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 1

674 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 3

675 PROF. CFM PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

676 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1



679 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

686 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

687 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

688 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

692 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

693 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 23

SECTIA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE - COMP RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE      7 PATURI

698 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 1

699 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

700 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

COMPARTIMENT  RECUPERARE NEUROLOGICA                                 15 PATURI

701 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO1

702 MEDIC  S MEDICI RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO1

703 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

704 PROFESOR CFM S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

706 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

707 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

714 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

718 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

719 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 19

COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIES)                     22 PATURI

720 MEDIC S MEDICI PSIHIATRIE 1

721 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

724 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

727 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

732 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

734 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

737 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 3

738 MUNCITOR IV G MUNCITORI MUNCITOR BUCATAR 1

Nr. total posturi 19

STATIE HEMODIALIZA                                                               4 APARATE

739 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEFROLOGIE 1

740 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

742 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

745 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

746 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

749 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

Nr. total posturi 11

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE                                                           5 PATURI

750 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI URGENTA 1

760 MEDIC PRIMAR S MEDICI URGENTA 10

764 MEDIC SPECIALIST S MEDICI URGENTA 4

765 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENTA IN UPU1

767 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 2

769 MEDIC S MEDICI PEDIATRIE 2

770 MEDIC REZIDENT PED. AN V S MEDICI PEDIATRIE 1

773 MEDIC REZIDENT AN V S MEDICI URGENTA 3

775 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI URGENTA 2

777 MEDIC S MEDICI URGENTA 2

779 MEDIC S MEDICI GENERALIST CU COMPETENTA IN UPU2

780 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

785 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 5

789 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

815 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 26

820 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

822 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

829 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

830 ANALIST PROGRAM IA S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ANALIST PROGRAM 1

831 SECRETAR DACTILOGRAF I A M PERSONAL SANITAR MEDIU SECRETAR DACTILOGRAF 1

834 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 3

835 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

837 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2



851 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 16

865 INFIRMIERA G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 14

868 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

878 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 10

Nr. total posturi 131

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE - CABINET MED. DENTARA DE URGENTA   

881 MEDIC SPECIALIST S MEDICI STOMATOLOG 3

882 MEDIC S MEDICI STOMATOLOG 1

883 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 5

SPITALIZARE DE ZI                                                                          25 PATURI

883,5 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORECONOMIST 0,5

884 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 0,5

886 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

891 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 5

Nr. total posturi 8

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI 

     CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

892 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET CARDIOLOGIE

894 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

     CABINET GASTROENTEROLOGIE

895 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

896 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

897 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1
     CABINET  REUMATOLOGIE

900 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET  NEFROLOGIE

901 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   ENDOCRINOLOGIE

902 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET    PEDIATRIE

903 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

   CABINET  CHIRURGIE GENERALA

904 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

905 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

906 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   NEUROCHIRURGIE

907 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET NEUROLOGIE

908 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   DERMATO - VENEROLOGICE

909 MEDIC S MEDICI  DERMATO - VENEROLOGICE 1

910 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

911 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET PSIHIATRIE

912 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   UROLOGIE

913 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

914 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

915 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET  OFTALMOLOGIE

916 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET  ORL

917 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET    OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

918 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

919 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET PSIHIATRIE

920 PSIHOLOG S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

921 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

922 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET NEUROPSIHIATRIE

923 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

COMPARTIMENT ERGOTERAPIE

924 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICA SI BALNEOLOGIE

CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ

CABINET CHIRURGIE PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA



928 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

929 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   SALA DE GIMNASTICA

930 PROFESOR PRINCIPAL CFM PL PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM 1

   CABINET MEDICINA SPORTIVA

931 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET GERIATRIE SI GERONTOLOGIE

932 MEDIC PRIMAR S MEDICI GERIATRIE SI GERONTOLOGIE 1

933 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

  CABINET DE ALERGOLOGIE SI IMUNITATE CLINICA

934 MEDIC PRIMAR S MEDICI ALERGOLOGIE SI IMUNITATE CLINICA1

935 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

CABINET PNEUMOLOGIE

936 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

CABINET HEMATOLOGIE

937 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

PUNCT DE RECOLTARE

939 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

  FISIER DISPENSAR POLICLINICA

942 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 3

943 STATISTICIAN MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

   INGRIJITOARE CURATENIE

946 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 52

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

BLOC OPERATOR

947 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

955 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 8

962 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR OBSTETRICA GINECOLOGIE 7

983 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 21

994 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETICA GINECOLOGIE 11

998 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

999 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1007 INFIRMIERA G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 8

1011 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

1012 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 66

UTS

1014 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDIC 1

1017 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

Nr. total posturi 4

STERILIZARE

1018 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT APARATURA MEDICALA 1

1027 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT APARATURA MEDICALA 9

Nr. total posturi 10

FARMACIE SPITAL

1028 FARMACIST PR SEF GRADUL I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1029 FARMACIST PRIMAR COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1030 FARMACIST PRIMAR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1031 FARMACIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1033 FARMACIST REZ. AN I I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 2

1042 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 9

1046 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 4

1047 OPERATOR DATE II M PERSONAL SANITAR MEDIU OPERATOR DATE II 1

Nr. total posturi 20

LABORATOR BACTERIOLOGIE

1048 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI LABORATOR 1

1049 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1050 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1053 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 3

Nr. total posturi 6

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

1055 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 2

1056 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1060 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 4

1061 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1



1062 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 9

LABORATOR IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE SI PLANIFICARE FAMILIARA

163 MEDIC S MEDICI LABORATOR 1

164 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

165 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

166 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

Nr. total posturi 4

LABORATOR BIOCHIMIE

167 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

170 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 3

172 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

Nr. total posturi 6

LABORATOR HEMATOLOGIE

173 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

174 CHIMIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

177 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 3

178 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

179 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

Nr. total posturi 7

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

180 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

181 MEDIC PSPECIALIST S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

182 MEDIC PRIMAR S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

183 MEDIC S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

184 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

185 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

191 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA6

192 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1093 STATISTICIAN MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

1094 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 15

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 

COMPUTER TOMOGRAF- SPITAL SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1096 MEDIC PRIMAR S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1097 MEDIC SPECIALIST S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1102 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA5

1103 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1104 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 10

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 

RMN SPITAL  SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1105 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

Nr. total posturi 1

LABORATOR EXPLORARI FUNCTIONALE

1106 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 1

1107 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1108 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA

1109 MEDIC SEF SERV. M.L. GRADUL I S MEDICI  MEDICINA LEGALA 1

1111 MEDIC PRIMAR S MEDICI  MEDICINA LEGALA 2

1112 MEDIC SPECIALIST S MEDICI  MEDICINA LEGALA 1

1113 FARMACIST PRIMAR M.L. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIST  M.L. 2

1114 CHIMIST PRNCIPAL M.L. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR CHIMIST  M.L. 1

1118 ASISTENT MED. PRIN. M.L. PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 4

1119 ASISTENT MEDICAL M.L. PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 1

1120 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

1121 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 16

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - COMPARTIMENT CITOLOGIE

1122 BIOLOG SPECIALIST A.P. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1123 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

 LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ SI TERAPEUTICĂ

 LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ



SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE

1124 ASISTENT MED. PRIN. A.P. SSD

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ANATOMIE PATOLOGICA 1

1125 ASISTENT MED. PRIN. A.P. COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

1126 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 1

1127 ASISTENT MEDICAL DEB.A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST             1

Nr. total posturi 4

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - PROSECTURA

1129 MEDIC SEF SERV. A.P. GRADUL I S MEDICI ANATOMIE PATOLOGICA 1

1131 MEDIC PRIMAR A.P. S MEDICI ANATOMIE PATOLOGICA 2

1131 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 2

1132 AUTOPSIER DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

Nr. total posturi 6

CABINET PLANIFICARE FAMILIALA

1133 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA DE FAMILIE COMP. PLANIF. MED.1

1134 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE 1

1135 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 3

CABINET MEDICINA MUNCII

1136 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA MUNCII 1

1137 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA MUNCII 1

1138 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

 CABINET ONCOLOGIE MEDICALA

1140 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

1141 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1142 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

CABINET BOLI INFECTIOASE 

1143 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1146 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

1147 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE (EDUCATIE SPECIFICA)

1148 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)

1149 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 9

CSM ADULTI CU STATIONARE DE ZI -  35 LOCURI

1150 MEDIC SEF CSM GRADUL I S MEDICI PSIHIATRIE 1

1151 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI PSIHIATRIE 1

1152 PSIHOLOG S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1153 ASISTENT SOCIAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1154 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1155 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1156 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

1157 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1158 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 9

CSM COPII

1159 MEDIC SEF CSM GRADUL I S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 1

1161 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 2

1162 PSIHOLOG S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1163 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG SPECIALIST 1

1164 ASISTENT SOCIAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1167 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

1168 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

1170 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

1171 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 13

DISPENSAR   TBC

1172 MEDIC SEF DISPENSAR TBC GRADUL I S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1174 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2

1175 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1176 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1177 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1178 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1185 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

1186 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1187 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1



1188 SOFER II M MUNCITORI SOFER II 1

1189 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 18

CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ

1190 MEDIC S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

1191 MEDIC S MEDICI PEDIATRIE 1

1192 MEDIC S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

1197 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

1198 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

1202 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

1203 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1204 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1205 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 16

COMPARTMENT APARATURA MEDICALA

1210 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 5

Nr. total posturi 5

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

1211 SEF SERVICIU GRADUL I S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORJURIST/ECONOMIST/INGINER 1

1212 MEDIC S MEDICI MEDIC 1

1213 CONSILIER JURIDIC II S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORCONSILIER JURIDIC 1

1215 INSPECTOR DE SPEC I S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORJURIST/ECONOMIST 2

STATISTICA

1216 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1217 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1218 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 8

COMPARTIMENT DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE

1219 MEDIC SEF SERV. GRADUL I S MEDICI EPIDEMIOLOGIE 1

1221 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENA 2

1222 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1225 AGENT D.D.D. G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR AGENT D.D.D. 2

1228 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 9

COMPARTIMENT INGRIJITOARE DE CURATENIE

1316 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 88

Nr. total posturi 88

COMPARTIMENT DE INTERNARII - INFORMATII

1317 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1319 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

Nr. total posturi 3

1323 SEF SERVICIU GRADUL I S TESA ECONOMIST 1

1328 ECONOMIST I A S TESA ECONOMIST 5

1329 ECONOMIST I S TESA ECONOMIST 1

1330 CONTABIL IA M TESA CONTABIL 1

1331 ANALIST I S TESA ANALIST 1

1333 ANALIST AJ. I A M TESA ANALIST AJUTOR 2

Nr. total posturi 11

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  APROVIZIONARE SI TRANSPORT

1334 SEF SERVICIU GRADUL I S TESA INGINER/ECONOMIST 1

1337 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 3

1339 ECONOMIST I S TESA ECONOMIST 2

1340 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S TESA JURIST 1

Nr. total posturi 7

MAGAZIE

1341 ȘEF DEPOZIT I M TESA ȘEF DEPOZIT I 1

1342 MAGAZIONER DEBUTANT M TESA MAGAZIONER 1

1344 MANIPULANT BUNURI M MUNCITORI MANIPULANT BUNURI 2

Nr. total posturi 4

CONDUCATORI AUTO

1346 MUNCITOR II MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 2

1348 MUNCITOR III MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 2

Nr. total posturi 4

1349 SEF SERVICIU GRADUL I S TESA ECONOMIST 1

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE SI INFORMATICA

SERVICIUL RESURSE UMANE SI RELATII CU PUBLICUL

CABINET PEDIATRIE

CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL

SPITALIZARE DE ZI

CABINETE MEDICALE

CABINET MEDICINĂ INTERNĂ



RESURSE UMANE

1351 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 2

1353 INSPECTOR DE SPEC I S TESA ECONOMIST 2

1354 ECONOMIST I S TESA ECONOMIST 1

RELATII  CU PUBLICUL

1356 INSPECTOR DE SPEC II S TESA ECONOMIST/JURIST 1

1357 ECONOMIST II S TESA ECONOMIST 1

Nr. total posturi 8

SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

1358 SEF SERVICIU GRADUL I S TESA JURIST/ECONOMIST/INGINER 1

TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

1361 INGINER IA S TESA INGINER 3

1362 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S TESA JURIST/ECONOMIST/INGINER 1

1363 ECONOMIST I A S TESA ECONOMIST 1

1364 ARHIVAR M TESA ARHIVAR 1

MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI                     

1365 MUNCITOR I SEF G MUNCITORI ELECTRICIAN 1

1369 MUNCITOR I G MUNCITORI ELECTRICIAN 4

1373 MUNCITOR I G MUNCITORI INSTALATOR 4

1375 MUNCITOR I G MUNCITORI MECANIC 2

1381 MUNCITOR I G MUNCITORI FOCHIST 6

1382 MUNCITOR II G MUNCITORI FOCHIST 1

1383 MUNCITOR I G MUNCITORI ZUGRAV 1

1384 MUNCITOR I G MUNCITORI TAMPLAR 1

1385 MUNCITOR IV G MUNCITORI CROITOR 1

1386 MUNCITOR IV G MUNCITORI INSTALATOR 1

CENTRALA TELEFONICA

1388 MUNCITOR III G MUNCITORI TELEFONISTA 2

1389 MUNCITOR NECALIFICAT G MUNCITORI MUNCITOR NECALIFICAT 1

MUNCITOR SPATII VERZI MUNCITORI

1391 MUNCITOR SP.VERZI G MUNCITORI 2

ACTIVITATE DE INTRETINERE REVIZIE THE. ASCENSOARE MUNCITORI

1395 MUNCITOR III G MUNCITORI LIFTIERA 4

1396 MUNCITOR IV G MUNCITORI LIFTIERA 1

Nr. total posturi 39

COMPARTIMENT JURIDIC

1397 CONSILIER JUR. IA S TESA JURIST 1

1398 CONSILIER JUR. II S TESA JURIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT AUDIT

1399 AUDITOR I S MEDICI MEDICINA GENERALA 1

1400 AUDITOR I S TESA AUDITOR I 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT RELIGIOS

1399 PREOT I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PREOT 2

Nr. total posturi 2

DIETETICA SI BLOC ALIMENTAR

1400 SEF FORMATIE MUNCITORI MUNCITORI 1

DIETETICA

1402 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

BLOCUL ALIMENTAR

1408 MUNCITOR I G MUNCITORI BUCATAR 6

1414 MUNCITOR II G MUNCITORI BUCATAR 6

1417 MUNCITOR IV G MUNCITORI BUCATAR 3
Nr. total posturi 18

GARDEROBA

1420 GARDEROBA G PERSONAL AUXILIAR SANITARGARDEROBA 3

Nr. total posturi 3

SPALATORIE
1421 SPALATOREASA SEF M PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 1

1430 SPALATOREASA G PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 9

Nr. total posturi 10

TOTAL  POSTURI UNITATE 1430



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functioare 

al Teatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba Iulia 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2015;  

 Luând în dezbatere:  

- expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii Regulamentului de 

organizare si functioare al Teatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba Iulia; 

- raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 16936/14.09.2015 la proiectul de hotărâre 

aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functioare al Teatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba 

Iulia;  

- adresa Teatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba Iulia nr. 854/14.09.2015 inregistrata sub nr. 

16.935/14.09.2015, la registratura Consiliului Judetean Alba; 

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 4 - „Comisia educatie, cultura, tineret, ONG-

uri si sport” 

Având în vedere prevederile: 

- art. 4 alin.2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole 

sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art.91 alin.2 litera “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

  

Art. 1 Se aprobă modifcarea  Regulamentului de organizare si functioare al Teatrului de Păpuși  

“Prichindel” Alba Iulia, urmând să aibă structura si continutul prevăzute în anexa - parte integranta a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.118/26.05.2011, se abrogă. 

Art.3 Managerul Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia se însărcinează cu ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri.  

  

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

 - Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Teatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba Iulia; 

 - Direcţiei juridică şi relatii publice; 

 - Direcției gestionarea patrimoniului si informatica; 

           - Biroului resurse umane. 

  

 

        PREŞEDINTE, 

                    Dumitrel Ion 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                  Bumbu Vasile 

 

 

 

 

Ocna Mures, 24.09.2015 
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ROMÂNIA                                                                                                                      Anexă 

JUDEŢUL ALBA                                                                          la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                         nr. 152 din 24.09.2015   

 
 
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  
 TEATRULUI DE PĂPUŞI „PRICHINDEL”  

ALBA IULIA  
 
 

CUPRINS  
 
 
 

CAPITOLUL .I – DISPOZITII GENERALE,    
   
 
CAPITOLUL .II – SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE,  
     
 
CAPITOLUL .III – PATRIMONIUL,        
 
    
CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. ,   
CONDUCEREA INSTITUŢIEI ŞI PERSONALUL   
  

- CONDUCEREA,  
- ORGANISME CU ROL CONSULTATIV,   
- COMISII SPECIALE,  
- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ.ATRIBUȚTII,  
 

 
CAPITOLUL V - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI,    
 
 
CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII FINALE,    
 

Pers.Conducere                      6 

Pers.specialitate artistica 

Ansamblul Banatul              26 

Scoala Populara de Arte     15.5 

Pers.tehnic si ad-tiv de        15             

specialitate  

Pers.f-tii commune              14 

TOTAL          76.5 

                                     

         

 TOTAL:                      

     



CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 
 
Art. 1  
(1) Teatrul de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia este o instituție publică de spectacole, cu 
personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Alba.  
(2) Teatrul de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia a fost înfiinţat de către Ministerul Culturii prin 
deciziunea nr. 201 din 01 septembrie 1952 ca teatru de păpuşi profesionist, cu personalitate 
juridică si reorganizat în conformitate cu prevederile O.U.G. 21/2007 - privind institutiile si 
companiile de spectacole sau concerte, cu modificările şi completările ulterioare.   
(3) Teatrul de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia are sediul în imobilul situat în Alba Iulia, str. 
Andrei Mureşanu, nr.3, judeţul Alba. 
(4) Teatrul de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia dispune de ştampilă proprie. Toate actele, 
facturile, anunţurile, publicaţiile vor conţine denumirea completă a instituţiei, indicarea sediului şi a 
semnăturilor autorizate, precum si mentionarea autoritătii publice locale în a cărui subordine 
functionează. 
 
Art. 2 Teatrul de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia realizează si prezintă spectacole de teatru 
de păpusi, precum si activităti de impresariat artistic.  
 
 
 

                CAPITOLUL II - SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
 
Art. 3 Teatrul de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia îşi desfăşoară activitatea pe baza 
programului de management elaborat de către director-manager, în concordanţă cu strategiile 
culturale şi educativ-formative stabilite de Consiliul Judeţean Alba, urmărind realizarea 
următoarelor activităţi: 
- Oferirea de produse şi servicii culturale diverse (spectacole, festivaluri, programe culturale, 
ateliere de creatie) în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa 
culturală; 
- Realizarea şi prezentarea de spectacole de teatru pentru copii atât în mediul urban cât şi în 
mediul rural al judeţului; 
-  Impresarierea producţiilor artistice proprii; 
Codul  CAEN ale domeniilor de activitate sub care funcţionează instituţia este 9001- creaţie şi 
interpretare artistică. 
 

Pers.Conducere                      6 

Pers.specialitate artistica 

Ansamblul Banatul              26 

Scoala Populara de Arte     15.5 

Pers.tehnic si ad-tiv de        15             

specialitate  

Pers.f-tii commune              14 

TOTAL          76.5 

                                     

         

 TOTAL:                      

     



Art. 4 Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi pentru realizarea activităţilor specifice,  Teatrul 
de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii 
neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a 
exprima niciun fel de interese de grup (etnice, politice, religioase). Activităţile specifice sunt 
stabilite în Programul minimal din Proiectul de Management anual aprobat de Consiliul Judeţean 
Alba.  
 

CAPITOLUL III - PATRIMONIUL 
 
 

Art. 5 (1) Patrimoniul  Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia se compune din dreptul de 
administrare asupra imobilului din Alba  Iulia str. Andrei Mureşanu, nr. 3 şi a bunurilor  mobile, din 
dreptul de proprietate publică sau privată asupra unor bunuri mobile, precum şi din obligaţiile ce 
decurg din exercitarea acestora, în condiţiile legii. 
(2) Patrimoniul Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia poate fi îmbogăţit şi completat 
prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, 
prin primirea în folosinţă gratuită cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor instituţii ale 
administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/ sau privat, a 
unor persoane fizice din ţară sau din străinătate. Liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai 
dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care pot afecta autonomia instituţiei sau dacă nu 
sunt contrare obiectului său de activitate. 
(3) Bunurile mobile şi imobilul aflate în administrarea Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba 
Iulia se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să 
aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării şi inventarierii acestora. 
 
Art. 6 Pentru o bună funcţionare, Teatrul de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia este dotat cu 
mijloace tehnice pentru multiplicare şi imprimare, costume, păpuşi, elemente de decor pentru 
personalul artistic, echipamente tehnice pentru spaţiile de spectacole, calculatoare, instrumente 
pentru prelucrarea şi centralizarea informatică a datelor, obiecte, masini-unelte pentru atelierele 
de productie. 
 
 
 
 

CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. 
 
 
Art.7 Organizarea Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia este structurată după cum 
urmează: 



1. SEVICIUL ARTISTIC-SCENA format din  
1.1. COMPARTIMENTUL ARTISTIC, cu personal  de specialitate artistică - artişti interpreţi, 
coordonat de un şef serviciu artistic-scena. 
1.2. COMPARTIMENTUL SCENĂ, cu personal tehnic de scenă coordonat de un şef serviciu 
artistic-scena. 
2. COMPARTIMENTUL PRODUCTIE, APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV, cu personal de 
executie, coordonat de contabilul sef.   
3. COMPARTIMENTUL MARKETING CULTURAL, cu personal administrativ de specialitate, 
coordonat de manager. 
4.COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE, RESURSE UMANE, JURIDIC, care 
deserveşte toate serviciile, cu personal de specialitate economică si juridică şi alte funcţii comune, 
coordonat de contabilul şef. 
 
Art.8 Teatrul de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia se organizează şi funcţionează în 
conformitate cu prevederile O.U.G. 21/2007 - privind instituțiile si companiile de spectacole sau 
concerte, precum si desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, cu modificările şi completările 
ulterioare,  ale H.G.1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea 
personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau 
concerte în vederea stabilirii salariilor de bază şi ale  Legii 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fondurile publice,cu modificările şi completările ulterioare precum şi în baza 
regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, a organigramei şi statului de funcţii, a 
bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate de Consiliul Judeţean Alba. 

 
CONDUCEREA INSTITUŢIEI ŞI PERSONALUL 

 
CONDUCEREA 

  
Art. 9. 

(1) Managementul Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia este asigurat de catre 
director-manager, persoană fizică, în temeiul unui contract de management încheiat între 
manager si Consiliul Judetean Alba, în conformitate cu prevederile OUG 189/2008, cu 
modificările si completările ulterioare. Activitatea Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” 
Alba Iulia este organizată de director-manager  pentru realizarea indicatorilor economici 
si culturali cuprinsi în contractul de management si programul minimal, tinând cont de 
normele prevăzute de Codul Muncii, legislația în vigoare si a Regulamentului Intern.  

(2) Directorul-Manager al  Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia este ordonator 
terţiar de credite  si, în această calitate, îsi exercită drepturile si îsi asumă obligatiile 
prevăzute de lege.  

Directorul-Manager are în principal următoarele atributii: 



- Asigură conducerea activităţii curente a instituţiei; 
- Asigură condiţiile de îndeplinire şi respectarea criteriilor de autorizare a instituţiei; 
- Elaborează şi propune spre aprobare angajatorului, proiectul de buget al instituţiei; 
- Gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat al instituţiei, conform prevederilor 
contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator terţiar de credite 
pentru bugetul acesteia; 
- Asigură respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate în condiţiile legii; 
- Adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al 
instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile 
reglementărilor legale în vigoare; 
- Asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei; 
- Îndeplineşte obligaţiile asumate, aferente proiectului de management prevăzut în anexa 
contractului de management ; 
- Elaborează şi aplică strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii 
performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei; 
- Încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, cu respectarea normelor generale şi 
speciale, incidente în materie; 
- Încheie contracte de colaborare artistică şi urmăreşte îndeplinirea lor; 
- Reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din 
străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale; 
- Elaborează Regulamentul de Ordine Interioară al instituţiei; 
- Informează Consiliul Administrativ asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului 
pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea 
activităţii; 
- Înaintează spre analiză şi aprobare Consiliului Administrativ, propunerile de proiecte în acord cu 
prevederile contractului de management în vigoare; 
- Propune organigrama şi statul de funcţii ale instituţiei; 
- Selectează, angajează, promovează, premiază şi concediază personalul salarial în concordanţă 
cu reglementările în vigoare; 
- Verifică şi aprobă modul de întocmire al fişelor posturilor pe compartimente ale personalului 
angajat cu contract individual de muncă, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
(ROF) al instituţiei şi stabileşte obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de 
specialitate; 
- Analizează şi aprobă cursurile pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea personalului 
potrivit legii; 
- Hotărăşte, în conformitate cu prevederile legale, modul de ocupare a posturilor vacante cuprinse 
în statul de funcţii; 
- Negociază clauzele contractelor de muncă în condiţiile legii. În exercitarea acestei atribuţii 
managerul poate încheia contracte individuale pe durată determinată, cu respectarea prevederilor 
Codului Muncii, şi după caz, ale legilor speciale; 



- Dispune, în funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale salariaţilor, 
menţinerea sau promovarea în grade/trepte profesionale, precum şi alte masuri legale ce se 
impun; 
- Răspunde de îndeplinirea programelor şi proiectelor culturale minimale proprii, respectând 
indicatorii economici şi culturali; 
- Informează semestrial Consiliul Judeţean Alba, la solicitarea acestuia, despre situaţia 
economico-financiară a instituţiei şi modul de realizare a obiectivelor stabilite şi a indicatorilor din 
proiectul de management, inclusiv măsurile necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii 
optime şi asigurarea calităţii proiectelor; 
- Întocmeşte proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al instituţiei pe îl prezintă în 
Consiliul Administrativ după care îl supune aprobării Consiliului Judeţean Alba; 
- Stabileşte în condiţiile legii, cheltuielile necesare realizării programelor minimale anuale şi 
achizitiile publice necesare bunului mers al activităţii instituţiei; 
- Înfiinţează prin decizie Consiliul Artistic şi Administrativ al instituţiei; 
- Configurează repertoriul şi elaborează programele de activitate cultural-artistică, din perioada de 
referinţă în acord cu prevederile contractului de management şi în condiţiile legii;  
- În vederea dezvoltării schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional vizionează 
spectacole în tară si străinătate  ; 
 
Art.10 În absența directorului-manager, Teatrul de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia este 
condus de contabilul şef al institutiei. 

 
Art.11 În exercitarea atributiilor sale, directorul-manager este ajutat de contabilul sef numit potrivit 
legii: 
 (1) Contabilul-şef se subordonează managerului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
- Coordonează activitatea financiar-contabilă, de salarizare, achizitii publice, resurse-umane; 
- Organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile; 
- Organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei; 
- Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei; 
- Participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;  
- Îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii. 
 (2) În absenţa contabilului-şef, toate atribuţiile sale se exercită de persoana desemnată cu avizul 
managerului. 

 

ORGANISME CU ROL DELIBERATIV / CONSULTATIV 
 

Art.12 
(1) Prin decizie a managerului se înfiintează Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ, 
format din: 
-Preşedinte – directorul-manager al Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia; 



-Membri:  
- contabilul şef şi şeful Serviciului  artistic -scenă 
- consilierul juridic 
- reprezentantul salariaţilor 
- reprezentantul Consiliului  Judeţean Alba 
- secretarul comisiei este un reprezentant al Compartimentului financiar-contabilitate, resurse 
umane, juridic.  
 
Art. 13 Consiliul Administrativ îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:  
- Se întruneşte la sediul Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia lunar sau de câte ori 
este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi; 
- Este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu 
majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi; 
- Consiliul Administrativ este prezidat de preşedinte; 
- Dezbaterile Consiliului Administrativ au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel 
puţin 3 zile înainte, prin grija secretarului; 
- Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, semnat de către toţi cei prezenţi la 
şedinţă; 
 
Art. 14 
(1) Consiliul Administrativ al Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia are următoarele 
atribuţii principale: 
- analizează şi aprobă programele de activitate ale instituţiei, hotărând direcţiile de dezvoltare ale 
Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia;     
- aprobă colaborările Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia cu alte instituţii din ţară şi din 
străinătate;    
- avizează  proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea aprobării acestuia de 
către Consiliul Judeţean Alba. 
 - supune aprobării Consiliului Judeţean Alba statul de funcţii al instituţiei, ţinând seama de scopul, 
obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia; 
- aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al instituţiei; 
- analizează şi aprobă măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor potrivit 
legii; 
- hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă tematica de 
concurs;  
- urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei, luând 
măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administrare şi, după caz, pentru 
recuperarea pagubelor pricinuite; 
- stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri 
extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 



- aprobă preţul biletelor de spectacol şi tarifele spectacolelor desfăşurate în ţară şi străinatate la 
propunerea Compartimentului de marketing cultural.   
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Administrativ adoptă hotărâri, cu caracter obligatoriu.  
 
 
 
Art.15 
Prin decizia directorului-manager se înfiintează un Consiliu Artistic al institutiei, organism cu rol 
consultativ, format din personalităţi culturale din institutie si din afara acesteia. Consiliul Artistic se 
întruneste periodic, fiind consultat  în elaborarea programelor de perspectivă. 

 

COMISII SPECIALE: 
 

Art.16  
(1) In cadrul Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia funcționează comisii speciale 
organizate pe domenii de activitate.  
(2) Comisiile speciale, înfiintate prin decizia managerul se întrunesc ori de cate ori  este nevoie. 
Comisiile prezintă semestrial rapoarte de activitate pentru activitatea desfăsurată. 
 
Art.17 Comisia de achizitii publice are în principal următoarele atributii: 
a) fundamentează şi elaborează Programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi 
priorităţilor comunicate de toate compartimentele institutiei, program pe care-l supune aprobării 
conducerii instituţiei; 
b) realizează punerea în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în 
Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul 
contractelor de achiziţie publică; 
c) întocmeşte notele justificative şi le supune aprobării conducerii instituţiei în cazul aplicării unei 
proceduri de atribuire pe baza referatelor de necesitate şi a notei de calcul privind valoarea 
estimată,  elaborate şi transmise de către fiecare compartiment; 
d) redactează şi înaintează anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire în conformitate cu 
prevederile legale, spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), Monitorul 
Oficial al României partea VI-a Achiziţii publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după 
caz; 
e) elaborează calendarul  procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de 
achiziţii publice, evitarea suprapunerilor şi întârzierilor şi monitorizarea internă a procesului de 
achiziţii ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicare anunţuri, depunere 
candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ofertelor 
precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura; 



f) elaborează şi/sau coordonează întocmirea documentaţiei de atribuire/selectare/preselectare în 
colaborare cu compartimentele interesate de produse, servicii sau lucrări şi răspunde pentru 
legalitatea procedurilor; 
g) pune la dispoziţia oricărui operator economic, care solicită, documentaţia de 
atribuire/selectare/preselectare; 
h)  răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile 
însoţite de întrebările aferente transmiţându-le către toţi operatorii economici care au obţinut 
documentaţia de atribuire; 
i)  informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie; 
j)  redactează contractele de achiziţie publică potrivit fiecărei proceduri urmate şi urmăreşte 
avizarea, semnarea şi comunicarea acestora; 
k) elaborează şi transmite la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere 
al autorităţii contractante în cazul existenţei unei contestaţii; 
l) duce la îndeplinire măsurile impuse Autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor; 

m) întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică care cuprinde toate activităţile 
desfăşurate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru 
derularea procedurii; 
n) pune la dispoziţia oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, dosarul de achiziţie 
publică, dacă acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nici o informaţie să nu fie dezvăluită dacă 
aceasta ar fi contrară legii; 
o) participă cu membri comisiei la deschiderea ofertelor şi a altor documente care însoţesc 
oferta, verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, realizează 
selecţia/preselecţia candidaţilor, dialogul cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de 
dialog competitiv, negocieri cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere; 
p) verifică propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al 
modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia 
descriptivă în vederea stabilirii ofertelor admisibile şi a celei câştigătoare;  
q) elaborează, în colaborare cu contabilul sef, propuneri de anulare a procedurii de atribuire şi 
raportul procedurii de atribuire, potrivit legii; 
r) transmite spre publicare în SEAP informaţii referitoare la identitatea ofertantului câştigător; 
s) întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior si le transmite către 
Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare de Achiziţii Publice (ANRMAP); 
t) întreaga activitate a comisiei de achitiţii publice este coordonată şi urmărită de contabilul sef al 
instituţiei. 
 
Art.18 Comisia de selectionare a documentelor, constituită în scopul asigurării aplicării 
prevederilor legale privind arhivarea si păstrarea documentelor, are în principal  urmatoarele 
atributii: 



a) coordonează activitatea de selectionare a documentelor întocmite si detinute de către 
servicii/birouri, stabilind nomenclatorul documentelor de arhivă ale institutiei; 

b) asigură gruparea documentelor intrate si a celor iesite, potrivit problematicii si termenelor de 
păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă al institutiei; 

c) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege. 
 
Art.19 Comisia de cercetare disciplinară     
    Comisia de cercetare disciplinară stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu 
gravitatea abaterii disciplinare săvârsite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 
    a) împrejurările în care fapta a fost săvârsită; 
    b) gradul de vinovătie al salariatului; 
    c) consecintele abaterii disciplinare; 
    d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 
    e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 
    Comisile de cercetare disciplinară sunt stabilite prin decizia managerului, care vor functiona în 
cadrul institutiei în vederea cercetării prealabile a abaterilor salariatilor de la prevederile legislatiei 
muncii si al Regulamentului Intern. Comisia de cercetare disciplinară se întruneste ori de cate ori 
este sesizată în legătură cu existența unei abateri disciplinare. Aceasta dispune convocarea 
salariatului în vederea efectuării cercetării disciplinare si derulează cercetarea prealabilă 
analizând împrejurările în care fapta a fost săvârsită, gradul de vinovătie al salariatului, 
consecintele abaterii disciplinare în activitătile institutiei, comportarea generală în serviciu a 
salariatului si eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. Activitatea 
comisiei de cercetare disciplinară se desfășoară conform prevederilor Legii nr.53/2003, cu 
modificările si completările ulterioare. 
 
Art.20 Comisia cu  responsabilităti privind liberul acces la informatiile de interes public,  
conform Legii 544/12 octombrie 2001.  
Comisia are obligatia să comunice din oficiu următoarele informatii de interes public:  
    a) actele normative care reglementează organizarea si functionarea autoritătii sau institutiei 
publice; 
    b) structura organizatorică, atributiile serviciului şi compartimentelor, programul de functionare, 
programul de audiente al autoritătii sau institutiei publice; 
    c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritătii sau a institutiei publice si ale 
salariatului responsabil cu difuzarea informatiilor publice; 
    d) coordonatele de contact ale autoritătii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, 
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; 
    e) sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil; 
    f) programele si strategiile proprii; 
    g) lista cuprinzând documentele de interes public; 
    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 



    i) modalitătile de contestare a deciziei autoritătii sau a institutiei publice în situatia în care 
persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informatiile de interes public 
solicitate; 

j) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege. 
 
 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ – ATRIBUTII 
 
Art. 21      Sef Serviciu artistic-scena este subordonat directorului-manager al instituţiei si are in 
subordine Compartimentul artistic si Compartimentul scena avand urmatoarele atribuţii  
 - monitorizează buna desfăsurare a activitătii artistice  si aduce la cunostiinta managerului 
eventuale nereguli 
 - monitorizează prezenta personalului artistic si de scenă  
 - propune programul anual de prezentare a spectacolelor teatrului în scolile si grădinitele 
din  județ în colaborare cu impresarii teatrului, si verifică lunar gradul de realizare 
 - stabileste ora de plecare si de întoarcere în deplasări, turnee, festivaluri 
 - face propuneri de noi productii pentru repetoriul teatrului  
 - tine evidenta lunară a spectacolelor si a repetitiilor   
 - este seful de turneu în fiecare deplasare  
 

 
Art.22 Compartimentul artistic cu personal  de specialitate artistică - artişti interpreţi, coordonat 
de un şef serviciu artistic-scena îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor OG nr.21/2007, cu 
modificarile şi completările ulterioare, având în principal următoarele atributii: 

- realizează si prezintă productii artistice; 
- realizează programele proprii din programul managerial aprobat în consens cu politicile 

culturale ale Consiliului Județean Alba, concepute pentru a răspunde nevoilor comunitătii; 
 

Art.23 Compartiment marketing cultural, cu personal administrativ de specialitate, coordonat 
de director-manager: 

- realizează PR-ul teatrului   
- desfăsoară activitatea de impresariere a propriilor productii artistice; 
- promovarea pe plan national si international a valorilor autohtone si universale din 

domeniul artelor spectacolului; 
- prin activitatea artistică desfasurată se urmăreste cresterea accesului publicului la 

spectacolele organizate; 
- mentine relatia cu mass-media; 
- realizează arhiva informatională a programelor teatrului prevăzute în programul de 

management 
- realizează dosarul de presă al institutiei  



- înregistrează fotografic evenimentele si actiunile teatrului 
 
Art.24 Compartimentul scenă, cu personal tehnic de scenă, coordonat de sef serviciu artistic-
scena:  
- realizează întreaga activitate tehnică de scenă; 
- întretine curătenia în scenă si magaziile cu decoruri/păpusi/costume 
- răspunde de întretinerea păpusilor si decorurilor în spectacolele de la sediu si din deplasări  
 
Art.25. Compartimentul productie, aprovizionare, administrativ, coordonat de contabilul sef 
Personal productie 
- realizează productia decorurilor, costumelor si recuzitei în spectacole 
- realizează activităţi de întreţinere şi reconstrucţie a elementelor de decor, costume, recuzită 
deteriorate 
Personal aprovizionare, administrativ 
- asigură achizitionarea de materiale necesare producţiilor, materiale şi servicii necesare celorlalte 
compartimente, 
- administrarea, întreţinerea şi repararea imobilului, precum si a tuturor mijloacelor fixe aflate in 
inventar 
- administrarea gestiunilor şi a inventarului instituţiei, 
- asigură şi răspunde de activitatea de ssm şi psi împreună cu firmele contractate pentru aceste 
servicii şi cu personele desemnate din instituţie de către directorul-manager, 
- asigură primirea, plasarea spectatorilor şi se ocupă şi de garderoba spectatorilor 
- asigură activitatea de curăţenie, întreţinere şi curierat a instituţiei  
    
Art.26.  Compartiment financiar-contabilitate, resurse umane, juridic care deserveşte toate 
serviciile, cu personal de specialitate economică şi alte funcţii comune, coordonat de contabilul 
şef, deserveşte  celelalte compartimente, astfel;  
 - Realizează întreaga activitate de resurse umane a institutiei; 

- Realizează şi asigură întreaga activitate de casierie şi bancă. 
- Calculează şi operează în calculator salariile întregului personal; 
- Execută contabilitatea instituţiei; 
- Ţine evidenţa analitică a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar; 
- Ţine evidenţa analitică a materialelor; 
- Efectuează  inventarierea anuală  a patrimoniului instituţiei; 
- Înregistrează cronologic şi sistematic documentele financiar-contabile; 
- Controlează operaţiunile patrimoniale efectuate ; 
- Întocmește şi depune declaraţiile către bugetul statului şi a bugetelor asigurarilor sociale; 
- Realizează şi asigură întreaga activitate juridică a instituţiei 
- Acordă asistenţă juridică instituţiei,  întocmeşte, avizează, concepe si redactează 
contractele de colaborare, de proprietate intelectuala, conventii civile, de servicii, de 



parteneriat, de sponsorizare, de închiriere, de coproducţie  , etc, regulamentul de 
organizare şi funcţionare a instituţiei şi regulamentul intern al instituţiei  
- avizeaza juridic pentru legalitate toate documentele emise de institutie  
 

 
 
Art.27. (1)Funcţionarea Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia este asigurată prin 
activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, sau 
determinată, în funcţii de specialitate artistice, în funcţii tehnice şi administrative, precum şi prin 
activitatea unor persoane care participă la realizarea programelor şi proiectelor culturale în baza 
unor contracte încheiate in baza Legii nr.8/1996 si a  prevederilor reglementate de Noul Codul 
Civil. 
(2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se face pe 
bază de concurs sau de examen, în condiţiile legii. 
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2, în cazul personalului încadrat pe perioadă determinată, 
pe durata desfăşurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de muncă se poate face 
şi în mod direct, prin acordul părţilor. 
(4) Întregul personal din cadrul Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia are obligaţia  de a 
respecta atribuţiile de serviciu ce îi revin, Fişa postului, Contractul Individual de Muncă, 
Regulamentul de Ordine Interioară, Codul de Conduită al Salariaţilor, alte sarcini noi sau note 
interne ale conducerii instituţiei, precum şi normele de securitate şi sănătate în muncă conform 
Legii nr. 319/2006 şi normele de apărare împotriva incendiilor conform Legii 307/ 2006. 
(5) Durata normală a timpului de muncă pentru angajaţii instituţiei este de 8 ore pe zi, respectiv 40 
ore pe săptămână. 
(6) Pentru personalul artistic şi tehnic din cadrul Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia, 
zilele de sâmbătă, duminică şi, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile 
lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii. 
(7) Concediul anual de odihnă pentru personalul din Teatrul de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba 
Iulia se acordă, de regulă, în vacanţa dintre stagiuni. 
 
Art. 28. În cazul avertizărilor de interes public, se vor aplica din oficiu prevederile Legii nr. 571/ 
2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care 
semnalează încălcări ale legii. 
 
Art.29. În vederea aplicării măsurilor de protecție socială pentru salariatii institutiei se vor respecta 
prevederile stipulate de OUG nr.96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
Art.30. Prin derogare de la prevederile art.7 al.2 din OG nr.137/2000 privind prevenirea si 
sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, conditionarea ocupării unei functii de 



specialitate artistică pe criterii  de vârstă, sex ori calități fizice se face conform specificului şi 
intereselor instituției şi nu constituie contravenție. 

 
Art.31. Teatrul  de Păpuşi Prichindel respectă prevederile LEGII nr. 202 din 19 aprilie 2002, 
republicată privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

 

CAPITOLUL V - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
 
 
Art. 32. Finanţarea Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia se realizează din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul judeţean, precum şi din alte surse legal constituite. 
Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării instituţiei se realizează astfel : 
- cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management 
se acoperă integral din subvenții acordate de la bugetul Consiliului Judeţean Alba ; 
- cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă 
din venituri proprii, din subvenţii acordate de la Consiliul Judeţean Alba după caz, precum şi din 
alte surse; 
- cheltuielile de personal se asigură din subvenţii acordate de la bugetul judeţean, după caz, 
precum şi din venituri proprii; pentru stimularea personalului pot fi utilizate fonduri din venituri 
proprii, în condiţiile legii; 
- cheltuielile necesare pentru întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale se acoperă 
din subvenţii acordate de la bugetul judeţean, după caz, din venituri proprii şi din alte surse; 
- cota de venituri proprii, rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrare, se poate 
reţine în procentul maxim prevăzut de lege; sumele astfel determinate se gestionează în regim 
extrabugetar pentru necesităţile instituţiei, cu aprobarea Consiliului Administrativ.  
 
Art. 33. Veniturile proprii ale Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia se realizează din 
următoarele acţiuni şi activităţi, organizate şi desfăşurate în condiţiile legii: 
- vânzarea biletelor  de intrare la spectacolele prezentate publicului. 
- organizarea de spectacole şi alte manifestări culturale; 
- închirierea de spaţii şi bunuri mobile etc; 
- derularea unor proiecte şi programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituţii din 
ţară şi din străinătate; 

 
CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII FINALE 

 
 
Art. 34. (1) Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare. 



(2) În temeiul prezentului regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, managerul 
elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei. 
(3) Orice modificare a modului de organizare şi funcţionare a Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” 
Alba Iulia se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 



  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2015,  

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr.16925/14.09.2015 privind aprobarea 

modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 44110/2015, înregistrat la Consiliul 

Judeţean Alba sub nr.17704 din 24.09.2015. 

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3- „Comisia administraţie publică 

locală, juridică şi ordine publică”. 

Având în vedere prevederile art.91 alin.(2), lit. „c” din Legea administrației publice locale 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexele nr.1 şi nr.2 – 

părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art.2.  Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, urmând sa aibă structura si conţinutul prevăzut în anexa 

nr.3 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art.3.  Anexele nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.135/27.08.2015 si 

Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.41 din 27 februarie 2014 se abrogă. 

 Art.4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin Biroul resurse umane va duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

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

comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 

- Direcţiei juridice şi relaţii publice; 

- Biroului resurse umane. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

  Ion Dumitrel                                                                                         

         AVIZAT, 
                                                                                             SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                        Vasile Bumbu                                                                                                       

 

 

 

Ocna Mures, 24 septembrie 2015 
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1

5

Unitatea de 

implementare a 

proiectului « Sistem 

de management 

integrat al 

deseurilor in judetul 

Alba »

 SEF SERVICIU DE 

TURISM

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

SEF SERVICIU DE 

ADMINISTARE A 

DRUMURILOR JUDETENE

Unitatea de 

administrare 

SIT 

FRUMOASA
SEF SERVICIU DEZVOLTARE 

STRATEGII, PROGRAME

SEF SERVICIU BUGET 

VENITURI

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTIA JURIDICA SI 

RELATII PUBLICE

MANAGEMENT 

INSTITUTII DE 

CULTURA

SERVICIUL 

SALVAMONT 

PRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN

Total posturi, din care:                                  180                                                 

- aparatul de specialitate din care                164

          - de demnitate                                        3

          ~ conducere:                                        17

               ~ functii publice:                              15

               ~ contractuali:                                  2

          ~ executie:                                          144

               ~ functii publice:                            104

               ~ contractuali:                                  40                                                                             

- manageri cultura                                           4                        

-  serviciul salvamont                                     12

SECRETARUL 

JUDETULUI
VICEPRESEDINTE

DIRECTIA DEZVOLTARE SI BUGETE

 SEF SERVICIU 

COORDONARE PROGRAME 

SI PROIECTE

DIRECTIA AMENAJAREA 

TERITORIULUI SI URBANISM

ARHITECT SEF

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba                                                                                                  

nr. 153 din 24.09.2015        

ADMINISTRATOR 

PUBLIC
VICEPRESEDINTE

DIRECTIAGESTIONAREA 

PATRIMONIULUI SI 

INFORMATICA

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTIA TEHNICA

DIRECTOR EXECUTIV



CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

STAT DE FUNCŢII

 al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa
Gradul 

profesional
Număr posturi

1 Preşedinte 1

2-3 Vicepreşedinte 2

4 Secretar al judeţului 1

5-8 Consilier 4

9 Administrator public 1

10 Director executiv 1

11 Şef serviciu 1

12-17 Consilier juridic I superior 6

18 Consilier juridic I principal 1

19-20 Consilier I superior 2

21 Referent III superior 1

22-26 Consilier I superior 5

27 Inspector de specialitate gr.I 1

28 Director executiv 1

29 Director executiv adjunct 1

30 Şef serviciu 1

31 Inspector I superior 1

32 Consilier I principal 1

33 Inspector de specialitate gr.I 1

34-35 Consilier I superior 2

36 Consilier I superior 1

37 Consilier I principal 1

38-39 Consilier I superior 2

40 Şef serviciu 1

41-43 Consilier I superior 3

44-45 Consilier I superior 2

46 Consilier I principal 1

 nr.153  din 24.09.2015 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

Dezvoltare rurală

Buget

Administrator public

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELATII PUBLICE

Anexa nr.2

Asistenta sociala, învatamant, sanatate

Umărire, încasare venituri şi execuare silită

Serviciul juridic-contencios

Administraţie publică şi transparenta decizionala

Cabinetul preşedintelui

Relatii cu publicul 

Serviciul dezvoltare, strategii, programe

Dezvoltare economică

Serviciul buget-venituri

Programe - agenţi economici

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE

Arhiva



47 Consilier juridic I asistent 1

48-52 Consilier I superior 5

53 Şef birou 1

54-55 Consilier I superior 2

56 Inspector I superior 1

57 Consilier I principal 1

58 Consilier juridic I superior 1

59 Sef birou 1

60-63 Auditor I superior 4

64 Consilier juridic I superior 1

65 Director executiv 1

66 Şef serviciu  gr. II 1

67 Inspector de specialitate gr.I A 1

68 Inspector de specialitate gr.II 1

69 Referent treapta I A 1

70 Referent treapta I 1

71-74 Ingrijitor 4

75 Ingrijitor (Sancrai) 1

76-85 Şofer I 10

86 Muncitor calificat II 1

87 Muncitor calificat II (Sancrai) 1

88 Consilier I superior 1

89 Inspector I asistent 1

90-92 Consilier I superior 3

93 Consilier I principal 1

94-97 Consilier I superior 4

98 Inspector de specialitate gr.I A 1

99 Referent treapta IA 1

100-102 Consilier I superior 3

104-106 Consilier I superior 3

106 Consilier I principal 1

107 Director executiv 1

108-110 Consilier I superior 3

111 Referent III superior 1

112 Consilier I superior 1

113 Inspector de specialitate gr.II 1

114 Şef serviciu 1

115 Consilier I superior 1

Informatică

BIROUL RESURSE UMANE 

BIROUL AUDIT 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI ŞI INFORMATICĂ

Contabilitate-financiar

Relatii internationale

Cultură, educaţie şi relaţii interinstituţionale

Achiziţii publice

Administrarea domeniului public şi privat

DIRECŢIA TEHNICĂ

Suport implementare

Arii protejate

Serviciul administrativ 

Serviciul de turism

Evenimente



116-117 Inspector I superior 2

118 Consilier I principal 1

119 Inspector de specialitate gr.I A 1

120 Inspector de specialitate gr.I 1

121 Consilier I superior 1

122 Inspector I debutant 1

123 Consilier I superior 1

124 Consilier I principal 1

125 Consilier I superior 1

126 Inspector I debutant 1

127 Referent de specialitate II superior 1

128-129 Inspector de specialitate gr.I A 2

130 Şef serviciu 1

131-133 Consilier I superior 3

134-135 Consilier I superior 2

136-138 Consilier I superior 3

139-140 Referent treapta IA 2

141-142 Consilier I superior 2

143 Inspector I superior 1

144 Consilier I superior 1

145 Arhitect şef 1

146-148 Consilier I superior 3

149-152 Consilier I superior 4

153 Consilier I principal 1

154 Referent debutant 1

155 Consilier I principal 1

156 Şef birou 1

157-160 Consilier I superior 4

161 Consilier juridic I superior 1

162-164 Inspector de specialitate gr. IA 3

TOTAL 164

1-4 Director -manager 4

TOTAL 4

1 Sef serviciu gr.II 1

Accesare proiecte

Monitorizare şi sustenabilitate proiecte

MANAGEMENTUL UNITATILOR DE CULTURA

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ALBA

Urbanism, avizare, autorizare

Gestiunea peisajelor culturale

Materiale promotionale

Dezvoltare

Unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice

DIRECTIA AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare si control

Servicul coordonare programe şi proiecte

Proiecte, lucrări publice

Serviciul de administrare a drumurilor judeţene

Urmărire producţie

Contractare, programe, sinteze

Transporturi

Programe, proiecte, mediu



2-10 Salvator montan gradul I 9

11 Referent treapta IA 1

12 Muncitor necalificat 1

TOTAL 12

TOTAL GENERAL 180
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ROMANIA                                                                                                Anexa nr.3 la  

JUDETUL ALBA                                                                  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba    

CONSILIUL JUDETEAN                                                                nr.153 din 24 septembrie 2015 

 

 

 

REGULAMENT 

de organizare si functionare a aparatului de specialitate 

al Consiliului Judetean Alba 

 

 

        CAPITOLUL I 

        Dispozitii generale 

 

         Art.1. In conformitate cu dispozitiile art.91-(1) litera “a” si alin.(2) litera “c” din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

consiliul judetean indeplineste atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al 

acestuia, sens in care aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare 

ale aparatului de specialitate. 

         Art.2. (1) Aparatul de specialitate este o structura organizatorica permanenta care asigura 

realizarea atributiilor Consiliului Judetean Alba stabilite prin legi si alte acte normative precum si a 

celor cuprinse in propriile hotarari si respectiv dispozitiile presedintelui. 

                   (2) Potrivit organigramei, aparatul de specialitate cuprinde structuri functionale – directii, 

servicii, birouri si compartimente. 

                   (3) Structurile functionale organizate in functie de specificul atributiilor nu au capacitate 

decizionala, avand competente de a fundamenta, prin studii, rapoarte, referate, alte documentatii de 

domeniu, procesul decizional al Consiliului Judetean Alba, al presedintelui acestuia, inclusiv sub 

aspectul participarii la elaborarea proiectelor actelor administrative normative sau individuale, potrivit 

regulilor procedurale stabilite. 

         Art.3. (1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Alba este subordonat presedintelui, 

care il conduce si raspunde de buna functionare a acestuia. 

                     (2) Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate se poate delega, prin 

dispozitie a presedintelui Consiliului Judetean Alba, vicepresedintilor sau altor persoane, in conditiile 

legii. 

         Art.4. (1) Organigrama, statul de functii si numarul de personal se aproba, in conditiile legii, prin 

hotararea Consiliului Judetean Alba, la propunerea presedintelui acestuia. 
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                    (2) Prin organigrama se stabileste sistemul relational si ierarhic, de conducere, coordonare 

si control dintre structurile componente aparatului de specialitate si dintre acestea si conducerea 

executiva a Consiliului Judetean Alba. 

         Art.5. (1) Presedintele, vicepresedintii si secretarul judetului asigura conducerea, coordonarea si 

controlul activitatii structurilor aparatului de specialitate, potrivit reprezentarii grafice din organigrama 

si actelor normative in vigoare. 

                   (2) Colaborarea si legatura intre compartimentele aparatului de specialitate al Consiliului 

Judetean Alba se asigura de conducatorii acestora iar cele ce privesc relatiile cu Guvernul Romaniei, 

ministere, celelalte autoritati sau institutii ale administratiei publice centrale, cu institutia prefectului, 

consilii judetene, consilii locale se realizeaza numai prin presedinte, vicepresedinti sau secretarul 

judetului. 

                   (3) Compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Alba acorda, fara 

plata, asistenta tehnica, juridica sau de orice alta natura consiliilor locale sau primarilor, la cererea 

expresa a acestora. 

Art.6. (1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba cuprinde două categorii de 

personal, după cum urmează: 

o funcţionari publici cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

o personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă, care nu are calitatea 

de funcţionar public şi căruia îi sunt aplicabile prevederile Legii nr.53/2003 - Codul 

Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.477/2004 

privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 

(2) Dispoziţiile prezentului regulament se aplica atat functionarilor publici cat si 

personalului contractual. 

Art.7.  (1) Coordonarea directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor se realizeaza de 

catre directorii executivi, arhitectul sef, sefii de servicii si birouri, care organizează, controlează si 

raspund de  activitatea funcţionarilor publici si a personalului contractual aflati în subordinea lor, 

conform organigramei. 

                      (2) Directorii executivi, arhitectul sef, sefii de servicii si birouri colaborează între ei 

precum şi cu instituţiile si agentii economici de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, cu 

autorităţile administraţiei publice locale din judeţ şi cu şefii serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi 

celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate organizate la nivelul judeţului, în 

scopul de a asigura îndeplinirea competenţelor consiliului judeţean, în condiţii de legalitate, 

oportunitate şi eficienţă. 
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CAPITOLUL II 

Structura si atributiile aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Alba 

 

Art.8. Organigrama, aprobată în condiţiile legii, prevede pentru aparatul de specialitate o 

structură organizatorică formată din direcţii, servicii, birouri si compartimente după cum urmează: 

1. Administrator public 

2. Direcţia juridică şi relaţii publice: 

2.1 Serviciul juridic-contencios 

2.2 Compartimentul administraţie publică şi transparenţă decizională 

2.3 Compartimentul relaţii cu publicul 

2.4 Compartimentul arhivă 

3. Direcţia dezvoltare şi bugete: 

3.1 Serviciul dezvoltare, strategii, programe 

3.1.1 Compartimentul dezvoltare economică 

3.1.2 Compartimentul dezvoltare rurală 

3.1.3 Compartimentul programe-agenti economici 

3.1.4 Compartimentul asistenţă socială, învăţământ, sănătate 

3.2 Serviciul buget-venituri 

3.2.1 Compartimentul buget 

3.2.2 Compartimentul urmărire, încasare venituri şi executare silită 

      3.3 Compartimentul contabilitate – financiar 

             4. Biroul resurse umane; 

             5. Biroul audit; 

 6. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică: 

    6.1 Serviciul administrativ 

    6.2 Compartimentul relaţii internaţionale 

    6.3 Compartimentul informatică 

    6.4 Compartimentul cultură, educaţie şi relaţii interinstituţionale 

    6.5 Compartimentul achiziţii publice 

    6.6 Compartimentul administrarea domeniului public şi privat 

 7. Direcţia tehnică: 

    7.1 Compartimentul suport implementare 

    7.2 Compartimentul arii protejate 

    7.3 Serviciul de turism 

          7.3.1 Compartimentul evenimente 

          7.3.2 Compartimentul materiale promoţionale 

          7.3.3 Compartimentul dezvoltare 
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    7.4 Compartimentul proiecte, lucrări publice 

    7.5 Serviciul de administrare a drumurilor judeţene 

7.5.1 Compartimentul urmărire producţie 

 7.5.2 Compartimentul contractare, programe, sinteze 

 7.5.3 Compartimentul transporturi 

    7.6 Compartimentul programe, proiecte, mediu 

    7.7 Compartimentul unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice 

8. Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism: 

     8.1 Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare şi control 

     8.2 Compartimentul urbanism, avizare, autorizare 

     8.3 Compartimentul gestiunea peisajelor culturale 

     8.4 Serviciul coordonare programe şi proiecte 

 8.4.1 Compartimentul accesare proiecte 

 8.4.2 Compartimentul monitorizare şi sustenabilitate proiecte 

 

SECTIUNEA   1-a 

1. ADMINISTRATOR PUBLIC 

 

Art.9. Administratorul public este subordonat presedintelui consiliului judetean si are 

urmatoarele atributii: 

a) coordonarea activităţilor premergătoare încheierii contractelor de management pentru 

instituţiile de cultura din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

b) urmărirea realizării obiectivelor cuprinse în contractele de management ale managerilor 

instituţiilor de cultura din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

c) coordonarea activităţilor de administrare a domeniului public şi privat al Judeţului Alba; 

d) coordonarea si urmărirea derularii programelor guvernamentale de finanţare a lucrărilor de 

infrastructură de interes judeţean; 

e) coordonarea activităţilor de monitorizare si evaluare a executarii contractelor de delegare a 

gestiunii serviciilor de utilitate publică; 

f) coordonarea activităţilor din cadrul Unitatii judeţene de monitorizare a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice si urmarirea implementării derulării programelor de finanţare de 

infrastructură la nivel judeţean; 

g) asigurarea îndeplinirii măsurilor pentru menţinerea stării de viabilitate a drumurilor judeţene în 

caz de calamităţi şi fenomene meteo periculoase;  
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h) coordonarea unităţilor de învătământ special şi claselor de învătământ special finanţate prin 

bugetul propriu al Judetului Alba precum şi a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba; 

i) coordonarea activităţii desfăşurate de Compartimentul programe-agenti economici in ceea ce 

priveşte urmărirea si efectuarea de analize economico-financiare la agenţii economici din 

subordinea consiliului judeţean si propunerea de măsuri care să ducă la eficientizarea acestora; 

j) de asemenea coordonează ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin compartimentului de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba pe linia aplicării politicilor de asistenţă socială 

in domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor singure, 

persoanelor cu handicap, precum si a altor persoane aflate in nevoie. 

k) îndeplineşte, potrivit legii, alte atribuţii încredinţate de preşedinte sau de consiliul judeţean. 

 

SECTIUNEA   a-2-a 

2. DIRECTIA JURIDICA SI RELATII PUBLICE 

 

 Art.10. Direcţia juridică şi relaţii publice este subordonata secretarului judetului, este 

condusă de un director executiv şi are în componenta sa: 

 2.1. Serviciul juridic-contencios; 

 2.2. Compartimentul administraţie publică şi transparenţă decizională; 

 2.3. Compartimentul relaţii cu publicul; 

 2.4. Compartimentul arhivă. 

 Art.11. (1) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

 a) organizează, coordonează şi conduce activitatea direcţiei; 

 b) participă la elaborarea şi fundamentarea lucrărilor necesare adoptării actelor decizionale 

la nivelul Consiliului Judeţean Alba; 

 c) răspunde de elaborarea rapoartelor, sintezelor şi informărilor solicitate de conducerea 

consiliului judeţean cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul direcţiei; 

 e) asigură aplicarea corectă a actelor normative în activitatea de specialitate a 

compartimentelor direcţiei; 

 f) asigură implementarea programelor de perfecţionare profesională a personalului din 

cadrul direcţiei în cooperare cu biroul resurse umane; 

 g) urmăreşte desfăşurarea activităţii de soluţionare legală şi în termen a petiţiilor adresate 

Consiliului Judeţean Alba; 

 h) coordonează activitatea de editare şi publicare a Monitorului Oficial al Judeţului Alba în 

vederea asigurării transparenţei procesului decizional; 

 i) urmăreşte respectarea prevederilor legale cu privire la evidenţa, inventarierea, 

selecţionarea şi păstrarea fondului arhivistic creat şi deţinut de Consiliul Judeţean Alba. 
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 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre 

presedintele Consiliului Judetean Alba. 

 Art.12. (1) Serviciul juridic-contencios este condus de un sef serviciu care îndeplineşte 

urmatoarele atributii principale: 

 a) organizează şi coordonează activităţile din cadrul serviciului în vederea realizării 

atribuţiilor acestuia; 

 b) acordă sprijin şi îndrumare consilierilor juridici în vederea întocmirii lucrărilor cu 

caracter juridic; 

 c) urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor specifice de către fiecare consilier juridic; 

 d) urmăreşte respectarea termenelor de efectuare a lucrărilor juridice; 

 e) verifică depunerea în termen a lucrărilor juridice şi documentelor probatorii la dosarele 

instanţelor judecătoreşti, în vederea soluţionării litigiilor în care este parte procesuală Consiliul 

Judeţean Alba; 

 f) urmăreşte asigurarea reprezentării judeţului la instanţele judecătoreşti, organele de 

urmărire penală, în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii 

publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat; 

 g) urmăreşte exercitarea în termen a căilor procedurale de atac în raport de soluţiile 

instanţelor judecătoreşti; 

 h) prezintă periodic conducerii Consiliului Judeţean Alba situaţia litigiilor aflate în curs de 

soluţionare la instanţele judecătoreşti, în care este parte Consiliul Judeţean Alba şi a litigiilor 

soluţionate; 

 i) actualizează Nomenclatorul arhivistic cu privire la documentele gestionate în cadrul 

serviciului; 

 j) întocmeşte fişa postului şi evaluează personalul din subordine; 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre 

directorul executiv al direcţiei. 

 Art.13.  Serviciul juridic-contencios efectuează următoarele activităţi: 

 a) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului Judeţean Alba în 

raporturile acestuia cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură precum şi cu orice persoană 

juridică sau fizică; 

 b) reprezentare juridică şi susţinerea intereselor legitime ale Judeţului Alba la instanţele 

judecătoreşti, la organele de urmărire penală, în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate 

jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat potrivit 

împuternicirii exprese; 

 c) redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a 

datei actelor încheiate care privesc Consiliul Judeţean Alba; 
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 d) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare şi 

acordă avizul pentru aspectele strict juridice ale acestor acte; 

 e) colaborează la redactarea proiectelor de contracte, la negocierea clauzelor legale 

contractuale şi avizează pentru legalitate aceste contracte; 

 f) asigură înregistrarea unitară a contractelor prezentate spre avizare la Serviciul juridic-

contencios, în registrul de evidenţă privind avizele scrise-datate şi numerotate; 

 g) efectuează, în mod permanent activitatea de documentare cu privire la actele normative, 

nou apărute, publicate în Monitorul Oficial al României, doctrina juridică şi jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale şi a instanţelor judecătoreşti, în domeniul de interes, în vederea fundamentării 

lucrărilor cu caracter juridic; 

 h) colaborează la fundamentarea şi elaborarea reglementărilor specifice activităţii 

consiliului judeţean, constând în proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale preşedintelui; 

 i) efectuează lucrările premergătoare soluţionării plângerilor prealabile adresate Consiliului 

Judeţean Alba în temeiul Legii nr.554/2004 a contenciosului prin care se solicită revocarea actelor 

administrative adoptate de consiliul judeţean sau emise de preşedintele acestuia; 

 j) efectuează activitatea de documentare juridică pentru fundamentarea proiectelor de acte 

normative elaborate de Consiliul Judeţean Alba în calitate de autoritate publică iniţiatoare şi participă 

la elaborarea proiectelor de acte normative precum şi a instrumentelor de prezentare şi motivare ce 

însoţesc aceste proiecte; 

 k) participă, împreună cu personalul desemnat din cadrul aparatului de specialitate, la 

concilierile privind soluţionarea pe cale amiabilă, extraprocesuală, a unor neînţelegeri apărute în cadrul 

unor raporturi juridice ale Consiliului Judeţean Alba cu terţe persoane, juridice sau fizice; 

 l) acordă consultanţă juridică personalului aparatului de specialitate al consiliului judeţean 

abilitat pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări; 

 m) asigură condiţiile de informare şi documentare juridică pentru personalul din aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean, consilieri judeţeni, instituţii şi servicii publice aflate sub autoritatea 

consiliului judeţean; 

 n) colaborează cu personalul din celelalte compartimente din aparatul de specialitate al 

consiliului judeţean în vederea efectuării unor lucrări de competenţa acestora sau în vederea obţinerii 

de date ori informaţii din activitatea lor, necesare întocmirii lucrărilor juridice; 

 o) participă la activităţi de coordonare a consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în 

vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean; 

 p) acordă consultanţă şi asistenţă juridică consiliilor locale sau primarilor la cererea expresă 

a acestora cu privire la întocmirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi a 

aparatului de specialitate al primarului, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor consiliilor locale, 

elaborarea actelor decizionale adoptate de consiliile locale sau emise de primari, eliberarea 

adeverinţelor, certificatelor şi dovezilor, evidenţa circulaţiei şi păstrării documentelor la nivelul 
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consiliilor locale precum şi cu privire la litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care sunt 

parte consiliile locale, comunele, oraşele şi municipiile din Judeţul Alba; 

 r) primeşte documentaţia cu privire la cererea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui 

persoanelor, o analizează şi întocmeşte proiectul de dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba privind aprobarea sau respingerea motivată a cererii;  

 s) întocmeşte, periodic, la solicitarea conducerii consiliului judeţean precum şi la sfârşitul 

fiecărui an calendaristic rapoarte privind activitatea specifică; 

 ş) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

serviciului; 

 t) primeşte propunerile de proiecte de acte normative transmise de Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România şi împreună cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al 

consiliului judeţean formulează puncte de vedere cu privire la aceste proiecte; 

 ţ) efectuează gruparea documentelor serviciului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă 

pe bază de proces-verbal; 

 u) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 Art.14. Compartimentul administraţie publică şi transparenţa decizională efectueaza 

urmatoarele activitati: 

 a)  ţine şi conduce evidenta proiectelor de hotarare intocmite de initiatori; 

 b) constituie dosarele de sedinta, cuprinzând proiectele de hotarare insotite de documentaţia 

care a stat la baza intocmirii lor, rapoarte si informari, incluse in proiectul ordinii de zi si asigura 

distribuirea lor consilierilor judeteni, in termenele prevazute de Regulamentul de organizare si 

functionare a consiliului judetean; 

 c) redacteaza proiectul de dispozitie a presedintelui consiliului judetean privind convocarea 

consiliului judetean in sedinte ordinare si extraordinare, asigurand publicarea dispozitiei in mass-media 

locala, cu respectarea termenelor de convocare stabilite prin regulamentul consiliului judeţean; 

 d) conduce evidenta hotararilor adoptate de consiliul judetean si a dispozitiilor emise de 

presedinte, gestionează registrele, asigură comunicarea hotărârilor şi dispoziţiilor Instituţiei Prefectului 

– Judeţul Alba, instituţiilor, autorităţilor sau persoanelor fizice şi juridice interesate, în termenele 

stabilite de Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 e) ţine evidenta interpelarilor, a propunerilor si solicitarilor formulate in cadrul sedintelor 

de consiliu si urmareste prezentarea raspunsurilor in termenele stabilite; 

 f) ţine evidenta consilierilor judeteni si consemneaza schimbarile survenite in situatia 

acestora; 

 g) actualizeaza Nomenclatorul arhivistic cu privire la documentele gestionate in cadrul 

acestui compartiment; 

 h) ţine evidenţa nominală a consilierilor judeţeni; 
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 i) asigură stenografierea şi redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean 

Alba; 

 î) indeplineste atributii privind coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si 

municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean; 

 j) colaboreaza cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al consiliului 

judetean, cu serviciile si institutiile publice aflate sub autoritatea consiliului judetean, cu Institutia 

Prefectului-Judetul Alba, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte autoritati ale 

administratiei publice centrale şi cu primarii pentru pregătirea editării Monitorului Oficial al Judetului 

Alba; 

 k) întocmeste baza de date necesara desfasurarii activitatii de editare a Monitorului Oficial 

al Judetului Alba si asigura actualizarea permanenta a acesteia; 

 l) asigura secretariatul colectivului pentru editarea Monitorului Oficial al Judetului Alba şi 

răspunde de difuzarea acestuia directiilor de specialitate ale consiliului judetean, institutiilor şi 

serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, consilierilor judeţeni, Institutiei 

Prefectului – Judetul Alba, primarilor din judet, consiliilor judetene din tara, serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor; 

 m) păstrează Monitorul Oficial al României şi Monitoarele oficiale ale consiliilor judeţene 

primite în sistem de reciprocitate; 

 n) îndeplineşte atribuţii pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de 

avere şi declaraţiile de interese ale consilierilor judeţeni; 

 o) îndeplineşte în colaborare cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba procedurile aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, potrivit 

Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 p) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

compartimentului; 

 q) acordă consultanţă consiliilor locale sau primarilor în domenii specifice, în condiţiile 

legii, la cererea acestora; 

 r) primeşte documentatia cu privire la cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui 

persoanelor fizice, o analizează şi  întocmeşte proiectul de dispoziţie a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba privind aprobarea sau respingerea motivată a cererii; 

 s) primeşte propunerile de proiecte de acte normative transmise de Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România şi împreună cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al 

consiliului judeţean, formulează puncte de vedere la aceste proiecte; 

 t) fundamentează şi elaborează proiecte de acte normative (proiecte de hotărâri de guvern) 

precum şi instrumentele de prezentare şi motivare ce însoţesc aceste proiecte;  
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 u) efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la 

arhivă pe bază de proces-verbal; 

 v) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 Art.15.  Compartimentul relaţii cu publicul desfăşoară urmatoarele activitati: 

 a) asigura asistenta de specialitate în domeniul relatiilor publice personalului din aparatul 

consiliului judeţean; 

 b) furnizeaza informatii cu caracter public privind activitatea si competentele consiliului 

judetean şi aparatului de specialitate in conditiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informatiile de interes public si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.123/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public; 

 c) preia si prelucreaza propunerile cetatenilor, pe care le transmite apoi autoritatilor locale 

sau demnitarilor; 

 d) primeste, verifica si urmareste comunicarea raspunsului la petitii, cu respectarea 

prevederilor Ordonantei nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor; 

 e) asigura inscrierea cetatenilor in audienta la conducerea consiliului judetean si la 

consilierii judeteni, participand la desfasurarea audientelor şi intocmind documentatia legata de 

acestea; 

 f) ofera informaţii privind modul de obtinere a documentelor elaborate de compartimentele 

din aparatul de specialitate sau informaţii despre institutiile competente de a solutiona cererile 

adresate; 

 g) asigura relatia cu mass-media referitoare la activitatea consiliului judetean potrivit 

imputernicirii date de presedintele consiliului judetean; 

 h) urmăreşte actele normative publicate în Monitorul Oficial al României şi asigură 

aducerea lor la cunoştinţa compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi 

instituţiilor subordonate, dacă aceste acte normative stabilesc sarcini/atribuţii ce revin consiliului 

judeţean ori instituţiilor subordonate; 

 i) asigură secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba prin 

efectuarea următoarelor activităţi: 

  - primirea şi trimiterea corespondentei, a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor, precum şi 

relaţia cu presa; 

  - executarea lucrărilor cu caracter permanent ale autorităţii teritoriale de ordine publică, 

precum şi ale comisiilor de lucru; 

  - crearea, păstrarea şi actualizarea bazei de date necesară bunei funcţionari a autorităţii 

teritoriale de ordine publică; 
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  - elaborarea documentelor ce se supun dezbaterii în şedinţele comisiilor de lucru şi în 

şedinţele autorităţii teritoriale de ordine publică; 

     - asigurarea realizării lucrărilor specifice de secretariat şi pregătirea şedinţelor 

comisiilor de lucru şi ale autorităţii teritoriale de ordine publică. 

 î) organizează şi asigură activitatea de secretariat şi protocol la cabinetul preşedintelui şi 

vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Alba; 

 j) organizează şi conduce registratura generală asigurând primirea, înregistrarea şi 

distribuirea corespondenţei comunicată pe adresele de contact ale Consiliului Judeţean Alba, atât pe 

suport de hârtie cât şi în format electronic, precum şi expedierea ei după rezolvare; 

 k) efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la 

arhivă pe bază de proces-verbal; 

 l) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

compartimentului. 

 m) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 Art.16. Compartimentul arhivă efectueaza urmatoarele activitati: 

 a) gestioneaza arhiva Consiliului Judetean Alba, asigurand constituirea, păstrarea, 

selectionarea si conservarea fondului arhivistic al acestuia; 

 b) asigura, in colaborare cu compartimentele aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean, intocmirea si actualizarea nomenclatorului dosarelor precum si respectarea prevederilor 

acestuia; 

 c) asigura activitatile de consultare a documentelor, de eliberare a copiilor si extraselor de 

pe documentele din arhiva, in conditiile legii; 

 d) preia pe bază de inventar documentele arhivistice create de compartimentele din aparatul 

de specialitate al consiliului judeţean în cursul anului calendaristic, asigurând păstrarea, conservarea şi 

selecţionarea acestora. 

 e) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

compartimentului. 

 f) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 

SECTIUNEA a-3-a 

3. DIRECTIA DEZVOLTARE SI BUGETE 

 

Art.17. Direcţia dezvoltare si bugete este subordonata unui vicepresedinte nominalizat prin 

Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Alba, este condusă de un director executiv si un director 

executiv adjunct avand în componenta sa:   
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3.1. Serviciul dezvoltare, strategii, programe 

3.2. Serviciul buget – venituri 

3.3. Compartimentul contabilitate-financiar 

Art.18. (1) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) răspunde de elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli, sub aspectul 

necesitaţii, oportunităţii şi legalităţii, în baza propunerilor structurilor aparatului de specialitate, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba,  atât în faza de proiect 

cât şi în forma definitivă; 

b) organizează şi coordonează activitatea de elaborare a proiectelor bugetelor ordonatorilor 

terţiari de credite din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

c) organizează şi coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei privind stabilirea 

taxelor şi tarifelor locale; 

d) urmăreşte execuţia bugetului propriu şi execuţia bugetelor instituţiilor publice din 

subordine, în condiţiile legii; 

e) asigură respectarea disciplinei bugetare; 

f) analizează şi propune repartizarea cotei de 20%  din sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locala şi pentru proiectele de infrastructura care necesita 

cofinanţare locala; 

g) răspunde de organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv; 

h) organizează şi urmăreşte ţinerea la zi a contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare 

aferente; 

i) colaborează la elaborarea proiectelor, programelor de investiţii şi la planificarea utilizării 

resurselor financiare pentru realizarea acestora; 

j) coordonează activitatea agenţilor economici şi serviciilor publice participând la elaborarea 

proiectelor de organizare a acestora, a contractelor de performanţă, a regulamentelor de organizare şi 

funcţionare, în funcţie de dinamica legislativa şi evoluţia respectivelor entităţi; 

k) asigură monitorizarea respectării contractului de delegare a gestiunii, a regulamentelor de 

organizare şi funcţionare ale operatorului licențiat; 

l) coordonează elaborarea strategiilor, programelor si planurilor de dezvoltare a județului; 

m) pregăteşte acţiunile de consultare si dialog pentru a facilita contactul intre posibili 

investitori si mediul de afaceri si pentru a face cunoscute politicile publice ale administrației județului; 

n) monitorizează implementarea strategiilor, prognozelor, programelor si planurilor anuale de 

dezvoltare economica, culturala si sociala a Județului Alba; 

o) coordonează activitățile de informare si de acordare de consultanta comunitatilor locale in 

scopul accesării fondurilor europene;  
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p) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii de către personalul din subordine 

repartizând lucrările ce trebuie realizate pentru aplicarea dispoziţiilor legale. 

(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega directorului 

executiv adjunct. 

Art.19. Directorul executiv adjunct îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) organizează, îndrumă şi coordonează acţiunea de elaborare a bugetului general al judeţului și 

a bugetului propriu al Județului Alba; 

 b) organizează, îndrumă şi coordonează activitatea privind fundamentarea, elaborarea 

proiectului de buget şi estimările pe anii următori privind bugetul local al Consiliului Judeţean Alba,  

bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii din subordinea Consiliului Judeţean Alba, 

bugetul creditelor interne şi externe, în structura clasificaţiei bugetare stabilite de Ministerul Finanţelor 

Publice;   

c) stabileşte împreună cu Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba propunerile privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor; 

d) îndrumă, coordonează şi verifică lucrările de întocmire a bugetelor instituţiilor de 

subordonare judeţeană finanţate integral sau parţial din bugetul propriu al judeţului; 

e) după aprobarea bugetului de către consiliul judeţean coordonează şi îndrumă efectuarea 

repartizării pe trimestre şi pe luni a acestuia, corelat cu realizarea surselor de finanţare; 

g) urmăreşte realizarea sistematică a veniturilor prevăzute la buget din diverse surse: impozite, 

taxe, tarife şi  alte fonduri; 

h) analizează legalitatea, necesitatea, oportunitatea, împreună cu compartimentul de specialitate 

a listelor de investiţii, a căror finanţare se asigură din bugetul propriu al judeţului sau din fonduri 

speciale; 

i) urmăreşte utilizarea excedentului bugetului local, a fondurilor speciale – calamităţi, fondurilor 

externe nerambursabile, derulate prin trezoreria judeţeană; 

j) organizează sistemul informaţional financiar în concordanţă cu cel al Ministerului Finanţelor 

Publice; 

k) organizează şi conduce evidenţa contabilă a tuturor resurselor financiar-bugetare privitoare la 

finanţarea judeţului; 

l) asigură buna gestionare a valorilor materiale din patrimoniul Consiliului Judeţean Alba, 

respectarea legislaţiei privind angajarea gestionarilor şi constituirea garanţiilor materiale şi băneşti; 

m) asigură integritatea şi buna gestionare a valorilor băneşti, a numerarului derulat prin casieria 

unităţii – asigură disciplina financiară privind circulaţia numerarului şi decontării cu numerar; 

n) coordonează activitatea din cadrul Cerviciului "buget-venituri" şi Compartimentului 

"contabilitate-financiar"; 

o) colaborează în exercitarea atribuţiilor cu Biroul audit; 
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p) organizează şi îndrumă întocmirea și prezentarea spre aprobare a execuției trimestriale a  

bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, precum și a contului anual de execuție; 

r) asigură efectuarea operaţiunilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

t) exercita atribuțiile directorului executiv al Direcției dezvoltare si bugete, pe perioada 

efectuării concediului legal de odihna sau a altor absente.       

Art.20. Serviciul dezvoltare, strategii, programe este condus de un şef serviciu şi are în 

structura sa: 

3.1.1. Compartimentul dezvoltare economică 

3.1.2. Compartimentul dezvoltare rurală 

3.1.3. Compartimentul programe, agenţi economici 

3.1.4. Compartimentul asistenta socială, învăţământ şi sănătate   

Art.21.  (1) Şeful serviciului îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) organizează si urmăreşte desfăşurarea activităţii din cadrul serviciului pentru realizarea 

atribuţiilor si sarcinilor primite din partea preşedintelui, vicepreşedinţilor, a directorilor si a celor 

rezultate din actele normative sau cele rezultate din programele proprii;  

b) organizează si urmăreşte desfăşurarea activităţii secretariatelor Comitetului de dezvoltare 

economica si a celui de dezvoltare rurala a Judeţului Alba; 

c) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind elaborarea de strategii, prognoze, 

programe şi planuri anuale şi de perspectivă pe termen scurt, mediu şi lung de dezvoltare economică, 

socială şi rurală; 

d) răspunde de elaborarea la termen a rapoartelor, informărilor si a altor lucrări in vederea 

prezentării lor conducerii consiliului judeţean; 

e) repartizează activităţile din aria sa de responsabilitate personalului de specialitate din cadrul 

serviciului si urmăreşte îndeplinirea acestora de către personalul din subordine; 

f) întocmeşte si actualizează fisa postului pentru personalul din subordine; 

g) evaluează necesarul de formare profesionala a personalului din subordine; 

h) evaluează performanta personalului din subordine; 

i) actualizează nomenclatorul arhivistic cu documentele gestionate în cadrul acestui serviciu. 

(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de către directorul 

executiv al direcţiei. 

Art.22.  Serviciul dezvoltare, strategii, programe efectueaza urmatoarele activitati: 

3.1.1. Compartimentul dezvoltare economică: 

a) organizează evenimente de promovare a mediului economic al judeţului; 

b) asigură secretariatul tehnic al Comitetului de dezvoltare economica a Judeţului Alba, 

realizează toate activităţile si operaţiunile necesare derulării in bune condiţii a activităţii acestui 

comitet; 



 15 

c) promovează imaginea si oportunităţile de afaceri, cooperare la nivel local si judeţean prin 

realizarea de materiale promoţionale cu privire la Judeţul Alba, pe care le pune la dispoziţie celor 

interesaţi în domeniul de dezvoltare economică a Judeţului Alba; 

d) asigură cadrul specific necesar pentru promovarea dialogului dintre factorii de decizie de la 

nivelul autorităţilor publice locale sau judeţene şi investitori, pentru a face cunoscute politicile publice 

ale administraţiei judeţului, colaborând în vederea atragerii investiţiilor în judeţ; 

e) asigură culegerea şi prelucrarea de informaţii şi de date ce sunt necesare cu privire la 

indicatorii de dezvoltare economico-socială a judeţului pe total şi pe unităţi administrativ teritoriale, 

precum şi pe principalele sectoare de activitate; completează şi actualizează cu acestea baza de date; 

f) efectuează analize cu privire la situaţia economico - sociala a judeţului; 

g) realizează baza de date necesară actualizării website-ului www.investalba.ro şi materialelor 

de promovare a oportunităţilor de investiţii în Judeţul Alba; 

h) organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, 

târguri şi alte manifestări din domeniul dezvoltării economice a Judeţului Alba; 

i) identifică şi promovează oportunităţi de colaborare şi dezvoltare cu societăţi din zonele 

industriale ale Judeţului Alba, în vederea atragerii lor la realizarea obiectivelor economice de 

dezvoltare durabilă, aflate în strategia teritorială de dezvoltare;  

j) asigură consultanţă de specialitate pentru dezvoltarea activităţilor din domeniul economic, 

pentru sprijinirea investitorilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii, la solicitarea acestora, precum şi 

pentru consiliile locale din unele zone aflate în proces de restructurare industrială, zone care prezintă 

potenţial de creştere economică; 

k) participă la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba precum şi a strategiilor 

microregionale de dezvoltare economică, monitorizează implementarea acestor strategii;  

l) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării consiliului judeţean, 

preşedintelui şi vicepreşedinţilor, în domeniul de competenţă; 

m) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în 

vigoare; 

n) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

3.1.2.  Compartimentul dezvoltare rurală: 

a) colaborează cu structurile teritoriale ale APDRP si GAL-uri pentru implementarea 

programului “LEADER” în judeţ; 

b) asigură secretariatul tehnic al Comitetului de dezvoltare rurală a Judeţului Alba, realizează 

toate activităţile si operaţiunile necesare derulării în bune condiţiuni a activităţii acestui comitet; 

http://www.investalba.ro/
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c) promovează imaginea Judeţului Alba, oportunităţile de afaceri şi cooperare la nivel local şi 

judeţean prin realizarea de materiale promoţionale cu privire la Judeţul Alba, pe care le pune la 

dispoziţie celor interesaţi în domeniul dezvoltării rurale a Judeţului Alba; 

d) organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, alte 

astfel de manifestări din domeniul dezvoltării rurale; 

e) realizează baza de date necesară actualizării website-ului www.albarural.ro; 

f) propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii non-guvernamentale, cu autorităţi 

şi comunităţi locale, fermieri, agricultori, comunitatea de afaceri, alţi participanţi la procesul de 

dezvoltare rurală, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a celor trei componente esenţiale ale 

dezvoltării zonelor rurale: progresul economic, dimensiunea socială şi protecţia mediului; 

 g) participă la elaborarea Strategiei de dezvoltare rurală a Judeţului Alba şi monitorizează 

implementarea direcţiilor şi acţiunilor acesteia; 

h) asigură necesarul şi repartizarea certificatelor de producător;  

i) gestionează problematica utilizării pajiştilor aflate în domeniul public/privat al comunelor, 

oraşelor şi municipiilor; primeşte şi centralizează capacitatea de păşunat aprobată de consiliile locale 

ale comunelor, face propuneri şi iniţiază proiect de hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul 

Judeţean Alba a preţului mediu/tona de masa verde pe care ulterior îl comunica primăriilor; 

j) gestionează problematica preţurilor medii ale produselor agricole, preia preţurile de la 

Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Alba şi iniţiază proiectul de hotărâre anual în vederea aprobării 

acestor preţuri;   

k) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâre şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării consiliului judeţean, 

preşedintelui şi vicepreşedinţilor, în domeniul de competenţă; 

l) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în 

vigoare; 

m) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

3.1.3.  Compartimentul programe, agenţi economici: 

a) participă la elaborarea de programe, planuri anuale şi de perspectivă economică a Judeţului 

Alba, monitorizează implementarea acestora şi actualizarea lor; 

b) acordă, la cerere, asistenţa de specialitate autorităţilor locale municipale, orăşeneşti si 

comunale, unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Alba pentru elaborarea strategiilor si 

programelor proprii; 

c) propune cuprinderea în programele de dezvoltare anuale ale consiliului judeţean a unor 

obiective de investiţii, colaborează cu celelalte direcţii, în vederea identificării şi obţinerii resurselor de 

finanţare necesare;  

http://www.albarural.ro/
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d) întocmeşte listele de investiţii pe beneficiari de investiţii, ale cererilor de admitere la 

finanţare pe obiective de investiţii ori de câte ori au loc modificări ale bugetului general al judeţului, 

bugetelor creditelor interne şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii; 

e) efectuează analize cu privire la situaţia economică  a judeţului; 

f) participă la elaborarea criteriilor de performanţă, precum şi a indicatorilor de eficienţă 

economică a managementului agenţilor economici la care Consiliul Judeţean Alba este acţionar; 

g) analizează propunerile agenţilor economici cu privire la modificarea, actualizarea şi 

stabilirea de preţuri şi tarife, majorări de capital şi eşalonări sau reeşalonări ale unor datorii către 

bugetul propriu al Judeţului Alba; 

h) urmăreşte modul în care agenţii economici la care consiliul judeţean este acţionar unic sau 

majoritar, derulează programul de producţie şi indicatorii aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli 

anual; 

i) urmăreşte modul în care agenţii economici asigură plata datoriilor către bugetul de stat şi 

bugetele locale; 

j) promovează acţiuni specifice privatizării societăţilor comerciale la care consiliul judeţean 

este acţionar unic, când este cazul; 

k) supune spre aprobare consiliului judeţean bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, 

pentru agenţii economici la care consiliul judeţean este acţionar unic;   

l) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâre şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării consiliului judeţean, 

preşedintelui şi vicepreşedinţilor, în domeniul de competenţă; 

m) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în 

vigoare; 

n) îndeplineşte potrivit legii orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

3.1.4.  Compartimentul asistenţă socială, învăţământ şi sănătate   

a) participă la elaborarea Strategiei Judeţului Alba în domeniul asistenţei sociale, colaborează 

cu autorităţile şi instituţiile judeţene de profil, cu organismele şi organizaţiile non-guvernamentale 

pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiunilor ce revin consiliului judeţean pe linia aplicării politicilor 

de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum şi a altor categorii de persoane aflate în nevoie; 

b) coordonează înfiinţarea şi organizarea de servicii sociale, în concordanţă cu nevoile şi 

situaţiile identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul 

judeţului; 
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c) acordă sprijin autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi 

municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi organizării serviciilor 

sociale de interes local; 

d) monitorizează încheierea în condiţiile legii, de contracte/convenţii de parteneriat, contracte 

de finanţare şi co-finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea de 

servicii sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi; 

e) monitorizează financiar şi tehnic contractele încheiate cu furnizori publici sau privaţi de 

servicii sociale; 

f) întocmeşte rapoarte de specialitate, expuneri de motive şi proiecte de hotărâre în domeniul de 

competenţă ce vor fi supuse aprobării Consiliului Judeţean Alba, referate şi proiecte de dispoziţii ale 

preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

g) colaborează cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi şcolile din judeţ pe problematici privind: 

abandonul şcolar, absenteismul, prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun, promovarea unei 

alimentaţii sănătoase, orientarea şcolară şi profesională, reducerea agresivităţii în şcoli, copii cu nevoi 

speciale sau dizabilităţi, copii cu situaţie familială sau materială precară expuşi excluziunii sociale; 

h) colaborează cu unităţile de învăţământ, cu autorităţi, instituţii publice şi organizaţii non-

guvernamentale în vederea îmbunătăţirii programelor şcolare şi a calificării profesionale a tinerilor, 

participând la diverse proiecte dedicate învăţământului şi prevenirii problematicilor la lit.g, iniţiate de 

şcoli, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Consiliul Judeţean Alba şi sector non-guvernamental; 

i) colectează şi prelucrează date şi informaţii privind programele şi proiectele dedicate 

sistemului de învăţământ; 

j) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a unităţilor de învăţământ şi Inspectoratului 

şcolar judeţean, bazata pe nevoile elevilor şi viitorilor angajatori ai acestora; 

k) colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică, cu unităţile sanitare şi sociale din judeţ, 

autorităţi şi instituţii publice, ONG-uri în vederea promovării şi implementării politicilor naţionale, 

regionale şi locale privind sănătatea publică şi a programelor naţionale, adresate grupurilor vulnerabile, 

expuse excluziunii sociale; 

l) participa la iniţierea şi/sau implementarea proiectelor ce vizează sănătatea publică adresate 

grupurilor dezavantajate, colectează şi prelucrează date/informaţii privind aplicarea politicilor publice 

ce vizează sănătatea şi impactul programelor/proiectelor dedicate sănătăţii, adresate grupurilor 

vulnerabile, promovând incluziunea socială a acestora; 

m) participă la elaborarea strategiei judeţene de dezvoltare a sănătăţii, bazată pe nevoile 

comunităţii locale; 

n) urmăreşte implementarea la nivel judeţean a politicilor comunitare specifice dezvoltării 

sociale: asistenţa socială, sănătate publică şi învăţământ; 

o) efectuează analize cu privire la situaţia dezvoltării sociale a judeţului: asistenţa socială, 

sănătate publică şi învăţământ; 
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p) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din actele normative. 

Art.23. Serviciul buget–venituri este condus de un sef serviciu si are în structura sa doua 

compartimente: 

3.2.1. Compartimentul buget 

3.2.2. Compartimentul urmărire, încasare venituri şi executare silită 

Art.24. (1) Seful serviciului îndeplinește următoarele atribuții: 

a) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind fundamentarea, elaborarea şi 

execuţia bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea consiliului 

judeţean;  

b) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind verificarea, centralizarea 

trimestrială, anuală a situaţiilor financiare ale ordonatorilor terţiari de credite şi ale aparatului de 

specialitate şi depunerea la Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba la termenele stabilite; 

c) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind stabilirea, urmărirea şi încasarea 

veniturilor proprii ale consiliului judeţean, precum şi aplicarea măsurilor de executare în cazul 

debitorilor care n-au făcut plata obligaţiilor bugetare; 

d) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii specifice privind consilierea 

administraţiilor locale din Judeţul Alba in implementarea proiectelor, in vederea eficientizării si 

creşterii capacitaţii administrative a acestora; 

e) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii din cadrul serviciului pentru realizarea 

atribuţiilor şi sarcinilor primite şi a celor rezultate din actele normative sau rezultate din programele 

proprii; 

f) răspunde de elaborarea la termen a rapoartelor, informărilor şi a altor lucrări în vederea 

prezentării lor conducerii consiliului judeţean; 

g) repartizează activităţile din aria sa de responsabilitate personalului de specialitate din 

cadrul serviciului; 

h) întocmeşte şi actualizează fişa postului pentru personalul din subordine; 

i) evaluează necesarul de instruire şi perfecţionare a personalului din subordine; 

j) evaluează performanţa personalului din subordine; 

k) actualizează nomenclatorul arhivistic cu documentele gestionate în cadrul acestui 

serviciu. 

  (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre directorul 

executiv al direcţiei. 

Art.25. Serviciul buget–venituri efectuează următoarele activităţi: 

3.2.1.  Compartimentul  buget: 

a) fundamentează propuneri referitoare la proiectul bugetului propriu al judeţului şi al bugetelor 

instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba;  
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b) fundamentează si elaborează bugetul general al Judeţului Alba conform clasificaţiei 

bugetare; 

c) elaborează propunerea de defalcare pe trimestre a bugetului anual aprobat, pentru activitatea 

proprie si  instituţiile de sub autoritatea consiliului judeţean; 

d) urmăreşte şi verifică execuţia bugetului propriu şi execuţia bugetelor instituţiilor publice din 

subordinea consiliului judeţean; 

e) analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de rectificare a bugetului 

propriu al judeţului şi bugetelor instituţiilor de sub autoritatea consiliului judeţean; 

f) analizează, fundamentează şi centralizează propunerile privind proiecţia veniturilor şi a 

cheltuielilor pe următorii 3- 5 ani, precum şi programul de acţiuni multianuale, detaliat pe obiective şi 

ani de execuţie, atât pentru bugetul propriu cât şi pentru instituţiile publice de sub autoritatea 

consiliului judeţean; 

g) întocmeşte lucrările referitoare la proiecte de hotărâre privind repartizarea pe unităţi 

administrativ teritoriale a sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte 

de infrastructură care necesită cofinanţare locală; 

h) verifică, centralizează trimestrial şi anual situaţiile financiare ale ordonatorilor terţiari de 

credite şi ale aparatului de specialitate şi le depune la Administrația Județeana a Finanțelor Publice 

Alba la termenele stabilite; 

i) întocmeşte lucrări referitoare la contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

j) întocmeşte trimestrial lucrări referitoare la execuția bugetelor pe cele doua secțiuni: 

funcționare si dezvoltare;   

k) elaborează propuneri pentru utilizarea excedentului bugetar şi urmăreşte constituirea 

acestuia; 

l) elaborează calcule privind variante proprii ale nivelului cheltuielilor si evoluţiile acestora în 

perspectivă, pentru acţiunile finanţate din bugetul local; 

m) fundamentează proiecte de acte normative (proiecte hotărâri de guvern)  pentru obţinerea de 

surse de finanţare pe anumite obiective, proiecte şi segmente de activitate ce prezintă interes pentru 

Judeţul Alba; 

n) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba notele de 

fundamentare privind alocarea de sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, pentru finanţarea drumurilor judeţene şi pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

o) întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de 

învăţământ special din judeţ; 

p) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba deschiderea, 

repartizarea/retragerea creditelor bugetare pentru cheltuielile aprobate în buget în limita creditelor 
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bugetare şi potrivit destinaţiilor aprobate în buget şi în raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la 

dispoziţie anterior; 

q) urmăreşte subvenţiile primite de la bugetul de stat aferente planurilor urbanistice generale si  

regulamentelor de urbanism, precum şi lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar şi de construire a 

băncilor de date urbane şi întocmeşte ordinele de plată pentru decontarea acestora. 

r) analizează notele justificative de solicitare de subvenţii şi alocaţii bugetare şi îndeplineşte 

procedurile de finanţare şi de plată a unităţilor subordonate, unităţilor de învățământ special din 

Județul Alba, a contribuţiilor aferente personalului neclerical; 

s) efectuează operațiunile de plați fără numerar in baza facturilor emise de furnizori conform 

programului de lucrări aprobat si a contractelor încheiate, pentru drumurile şi podurile judeţene; 

t) întocmeşte împreună cu alte compartimente proiecte cu finanţare externă şi acţionează pentru 

implementarea şi monitorizarea acestora; 

u) derulează Planul Anual European de furnizare de ajutoare alimentare în beneficiul 

persoanelor cele mai defavorizate in conformitate cu prevederile Hotărârii nr.600/13.05.2009 privind 

stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare 

destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate 

în planul european, cu modificările şi completările ulterioare; 

v) îndeplineşte şi alte sarcini încredinţate de conducerea consiliului judetean. 

3.2.2. Compartiment urmărire, încasare venituri şi executare silită 

a) analizează şi supune spre aprobare, în toate etapele, veniturile proprii pe categorii de 

bugete; 

b) conduce evidentele privind datoria publica; 

c) participă la fundamentarea proiectelor de acte normative pentru finanţare pe anumite 

obiective, proiecte şi segmente de activitate ce prezintă interes pentru Judeţul Alba; 

d) întocmeşte împreună cu alte compartimente proiecte cu finanţare externă şi acţionează 

pentru implementarea şi monitorizarea acestora; 

e) efectuează calculul indicatorilor de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii ale 

bugetului local; 

f) identifică noi surse de finanţare pentru creşterea veniturilor consiliului judeţean; 

g) stabileşte împreună cu direcţiile de specialitate şi supune spre aprobare consiliului 

judeţean impozitele şi taxele locale datorate consiliului judeţean;  

h) efectuează urmărirea şi încasarea impozitelor si taxelor locale stabilite de consiliul 

judeţean; 

i) efectuează controlul, constatarea, urmărirea si încasarea impozitelor si taxelor locale de 

interes judeţean;  

j) aplică măsuri de executare în cazul debitorilor pentru veniturile proprii care n-au făcut 

plata obligaţiilor bugetare faţă de Consiliul Județean Alba; 
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k) emite titlul de creanţa prin care se stabileşte si se individualizează obligaţia de plata 

privind creanţele bugetare; 

l) colectează creanţele bugetare provenite din impozite, taxe, chirii, redevenţe, amenzi si 

alte venituri; 

m) întocmeşte şi transmite înştiinţarea de plată; 

n) urmăreşte termenele de plata a obligaţiilor de plata privind creanţele bugetare, prevăzute 

in actele normative care le reglementează; 

o) procedează la stingerea creanţelor bugetare utilizând modalităţile prevăzute de lege; 

p) îndeplineşte şi alte sarcini încredinţate de conducerea consiliului judetean. 

Art. 26. Compartimentul contabilitate-financiar efectueaza urmatoarele activitati: 

a) organizează si conduce evidenţa contabilă a resurselor financiare din bugetul judeţului pentru 

activitatea proprie a consiliului judeţean, Centrului militar judeţean, Inspectoratului pentru situații de 

urgenta şi altor servicii publice din subordinea consiliului judeţean, care nu dispun de compartiment de 

specialitate; 

b) organizează evidenţa contabilă, în partidă dublă, sintetică şi analitică a patrimoniului 

Consiliului Judeţean Alba, Centrului militar judeţean, Inspectoratului pentru situații de urgenta; 

c) organizează evidenţa contabilă în partidă dublă, sintetică şi analitică a debitorilor, 

creditorilor, a cheltuielilor Consiliului Judeţean Alba, Centrului militar judeţean şi a altor servicii 

publice din subordinea consiliului judeţean, care nu dispun de compartiment de specialitate în 

conformitate cu prevederile legale; 

d) organizează si conduce contabilitatea operațiunilor de încasări si plăti in numerar prin 

casierie; 

e) efectuează toate platile prin virament privind activitatea proprie a consiliului județean, 

Centrului militar județean, Inspectoratului pentru Situații de Urgenta al Județului Alba si a altor servicii 

publice din subordinea consiliului județean, care nu dispun de compartiment de specialitate, in 

conformitate cu legea, urmărind încadrarea in prevederile bugetului aprobat pe capitole, subcapitole, 

articole si alineate; 

f) urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont de la Trezoreria Municipiului Alba Iulia şi  

verifică corespondenţa lor cu documentele însoţitoare; 

g) întocmește documentele pentru efectuarea controlului salariilor din trezorerie; 

h) întocmeşte lunar contul de execuţie a cheltuielilor din bugetul local si balanţa de verificare 

pentru activitatea proprie a Consiliului Judeţean Alba, Centrului militar judeţean si altor servicii publice 

din subordinea consiliului judeţean care nu dispun de compartiment de specialitate, in conformitate cu 

prevederile legale; 

i) întocmeşte trimestrial situaţiile financiare cu anexele aferente, pentru activitatea proprie a 

Consiliului Judeţean Alba, Centrului militar judeţean şi altor servicii publice din subordinea consiliului 

judeţean care nu dispun de compartiment de specialitate, în conformitate cu prevederile legale; 
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j) asigura valorificarea inventarierii anuale a patrimoniului, determina rezultatele inventarierii 

si înregistrarea acestora in contabilitate; 

k) organizează sistemul informaţional-financiar in concordanta cu cel al Administrației 

Județene a Finanţelor Publice  Alba; 

l) întocmeşte contractele de garanţii în numerar pentru funcţiile de gestionar şi urmăreşte 

constituirea garanţiilor; 

m) verifică zilnic registrul de casa şi corelaţia dintre documentele justificative privind plăţile, 

chitanţele şi registrul de casa, soldul registrului de casa şi respectarea regulamentului operaţiunilor de 

casa; 

n) conduce evidenţa analitică a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a altor bunuri 

materiale pe categorii; 

o) exercita controlul financiar preventiv privind legalitatea şi regularitatea operaţiunilor 

efectuate pe seama fondurilor publice, precum şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare stabilite 

potrivit legii; 

p) asigura introducerea şi prelucrarea tuturor datelor din contabilitate in sistem informatizat; 

q) participa la şedinţele comisiilor de specialitate, atunci când se prezintă şi se dezbat probleme 

din activitatea compartimentului; 

r) îndeplineşte şi alte activităţi specifice compartimentului, rezultate din acte normative sau 

stabilite de conducerea consiliului judeţean;    

s) participa la organizarea licitației pentru atribuirea contractelor de furnizare din cadrul 

programului "Lapte-corn", monitorizează aplicarea programului, întocmește rapoarte lunare si 

semestriale si transmite la APIA documentația pentru obținerea subvenției pentru furnizarea laptelui in 

instituțiile școlare;  

t) întocmește prognoza plaților ce urmează a fi efectuate pentru fiecare decada a lunii; 

u) întocmeşte urmatoarele situatii de raportare lunara: contul de executie al: bugetului creditelor 

externe/interne, bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii/integral din venituri 

proprii; executia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile; 

situatia platilor restante, indicatori din bilant si notele explicative aferente;  

v) întocmeşte declarația: 100 ,,privind obligaţiile de plată la bugetul de stat’’; 

w) întocmeşte lunar raportarea privind monitorizarea posturilor si a cheltuielilor de personal 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba si instituţiile subordonate finanţate integral 

din bugetul local si instituţiile subordonate finanţate din venituri proprii si subvenţii de la bugetul local, 

către Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba; 

x) organizează şi conduce evidenţa extracontabila a angajamentelor bugetare, angajamentelor 

legale si raportarea acestora conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2002 de 

aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor 
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instituției publice precum si efectuarea  permanenta a comparației datelor din contul 8060, 8066, 8067, 

determinând creditele bugetare disponibile care mai pot fi angajate. 

 

SECTIUNEA a-4-a 

4.   BIROUL RESURSE UMANE  

 

Art.27. (1) Biroul resurse umane este subordonat preşedintelui si este condus de un şef de 

birou care îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

a) organizează, coordonează şi conduce activitatea biroului şi ia măsuri pentru realizarea 

atribuţiilor ce îi revin din Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, repartizând activităţile personalului din subordine şi urmărind realizarea 

corectă şi la termen a acestora; 

b) coordonează activitatea de întocmire a statelor de plată, a statelor de personal si a 

declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a 

persoanelor asigurate; 

a) răspunde de elaborarea informărilor, rapoartelor, a altor lucrări de analiză şi fundamentare a 

deciziilor şi le prezintă preşedintelui consiliului judeţean; 

b) asigură legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la administrarea şi 

gestionarea evidenţei funcţiilor şi funcţionarilor publici; 

c) fundamentează şi propune programe de formare a personalului din aparatul de specialitate; 

d) coordonează aplicarea legislaţiei în vigoare privind resursele umane şi gestiunea funcţiilor 

publice la instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea consiliului judeţean; 

e) conduce activitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de 

funcţionari publici şi personal contractual din aparatul de specialitate precum si a managerilor si 

directorilor institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean Alba; 

f) conduce activitatea de organizare a evaluarilor pentru managerii institutiilor publice din 

subordinea Consiliului Judetean Alba; 

g) acordă consultanţă de specialitate personalului din cadrul primăriilor din judeţ şi instituţiilor 

publice subordonate pentru aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare; 

h) colaborează cu comisia de disciplină şi comisia paritară constituite la nivelul consiliului 

judeţean ; 

i) actualizeaza nomenclatorul arhivistic cu documentele create in cadrul acestui birou; 

j) îndeplineşte, potrivit legii, alte atribuţii încredinţate de preşedinte sau de consiliul judeţean. 

(2) În perioada absenţei titularului postului atribuţiile acestuia urmează a fi delegate, în 

condiţiile legii, de către preşedintele consiliului judeţean. 

Art.28. Biroul resurse umane efectuează în condiţiile legii următoarele activităţi: 
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a) elaborează proiectul de hotărâre şi întocmeşte raportul de specialitate pentru aprobarea 

statului de funcţii, organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea 

consiliului judeţean precum şi pentru aprobarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru 

aparatul de specialitate şi unităţile din subordine; 

b) organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionari publici şi 

personal contractual din aparatul de specialitate precum si de manageri si directori ai institutiilor 

publice din subordinea Consiliului Judetean Alba; 

c) întocmeşte documentaţia necesară în vederea numirii în funcţii publice, încadrarea 

personalului contractual, încetarea si suspendarea raporturilor de serviciu sau a contractelor individuale 

de muncă pentru funcţionarii publici respectiv personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate, precum şi pentru managerii si directorii institutiilor publice din subordinea Consiliului 

Judetean Alba; 

d) urmăreşte şi coordonează realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale pentru personalul din aparatul de specialitate şi pentru personalul de conducere de la 

instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea consiliului judeţean; 

e) urmareste si coordonează activitatea de întocmire a fişei postului pentru personalul din 

aparatul de specialitate si pentru directorii institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean 

Alba; 

f) urmareste si coordoneaza programarea si efectuarea concediilor de odihna; 

g) întocmeşte documentaţia cu privire la promovarea în clasă şi în gradul profesional imediat 

superior a funcţionarilor publici, precum şi avansarea în grad sau treaptă a persoanelor cu contract 

individual de muncă; 

h) întocmeşte planul anual de perfecţionare a personalului din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

i) gestioneaza activitatea de prevenire a riscurilor profesionale, protecţie a sănătăţii şi 

securitatii angajatilor, eliminare a factorilor de risc şi accidentare; 

j) gestionează informațiile referitoare la respectarea normelor de conduită de către 

funcționarii publici și personalul contractual şi le comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

pentru funcţionarii publici şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru personalul 

contractual; 

k) întocmeşte si actualizeaza Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru personalul 

contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

l) intocmeşte dosarul profesional pentru funcţionarii publici şi dosarul personal pentru 

personalul contractual şi demnitari, actualizează şi asigură păstrarea acestora în condiţii de siguranţă, 

asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi eliberează la solicitarea acestora documente 

care să ateste activitatea desfăşurată de acestia; 
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m) întocmeşte rapoarte statistice şi monitorizări lunare, trimestriale, semestriale şi anuale 

privind numărul salariaţilor şi cheltuielile instituţiei cu personalul; 

n) întocmeşte documentaţia necesară în vederea stabilirii drepturilor salariale, conform 

legislaţiei în vigoare şi emiterea actelor administrative în acest sens ; 

o) întocmeşte statele de plată, statele de personal şi declaratia privind obligatiile de plata a 

contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru: aparatul 

de specialitate al consiliului judeţean, consilierii judeţeni, membrii din Autoritatea Teritoriala de 

Ordine Publica Alba, managerii institutiilor publice de cultura, alte comisii care îşi desfăşoară 

activitatea şi sunt remunerate din bugetul consiliului judeţean, precum şi pentru Serviciul Public 

Judeţean “Salvamont” Alba 

p) eliberează adeverinţe şi soluţionează cereri şi petiţii la solicitarea celor interesaţi; 

q) acordă asistenţă de specialitate cu privire la întocmirea statului de funcţii, organigramei, 

regulamentului de organizare şi funcţionare, aplicarea normativelor de personal, încadrarea 

personalului contractual şi a funcţionarilor publici, acordarea drepturilor salariale prevăzute de actele 

normative în vigoare, organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, 

precum şi orice alte probleme în domeniul resurselor umane şi gestiunea funcţiilor publice, la 

solicitarea celor interesaţi ; 

r) stabileşte necesarul de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru aparatul de 

specialitate şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat, pe capitole şi subcapitole; 

s) asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean ; 

t) primeşte, înregistrează, evidenţiază în registre speciale declaraţiile de avere şi declaraţiile 

de interese ale personalului cu funcţii de conducere şi ale funcţionarilor publici din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în care scop exercită atribuţiile prevăzute la art.10 din Legea 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 144/2007 ; 

u) participă în comisiile de concurs sau soluţionare a contestaţiilor la concursurile organizate 

pentru ocuparea posturilor vacante de conducere sau execuţie în care sunt desemnaţi ; 

v) asigură intocmirea, păstrarea, evidenţa şi conservarea documentelor care conţin informaţii 

clasificate; 

w) exercita alte atribuţii specifice activităţii biroului ce decurg din actele normative în vigoare 

sau stabilite de conducerea consiliului judeţean; 

x) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în 

vigoare. 
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SECTIUNEA a-5-a 

5. BIROUL AUDIT  

 

Art.29. (1) Biroul audit este organizat ca o structura functionala independenta, aflata in 

subordinea directa a Presedintelui Consiliului Judetean Alba si este condus de un sef birou, functionar 

public care are următoarele atribuţii privind activitatea de audit intern: 

a) elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public 

intern; 

b) este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit public intern;   

c) asigura resursele necesare indeplinirii planului de audit public intern in mod eficient; 

d) avizeaza numirea/revocarea auditorilor interni; 

e) planifica activitatea de perfectionare a auditorilor interni; 

f) este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor de desfasurare a misiunii de audit public 

intern; 

g) desemneaza un alt auditor intern pentru supervizarea misiunii de audit public intern in care 

este implicat;  

            (2) În perioada absenţei titularului postului atribuţiile acestuia urmează a fi delegate, în 

condiţiile legii, de către preşedintele consiliului judeţean. 

Art.30. Biroul de audit efectueaza, in conditiile legii urmatoarele activitati: 

a) auditeaza cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele: 

1. activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de Consiliul judetean Alba din 

momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv 

a fondurilor provenite din finanţare externă; 

2. platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare; 

3. administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de 

bunuri din domeniul privat al Judetului Alba; 

4. concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al Judetului Alba; 

5. constituirea veniturilor publice, la consiliul judetean si la institutiile subordonate, respectiv 

modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea 

acestora; 

6. alocarea creditelor bugetare; 

7. sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; 

8. sistemul de luare a deciziilor; 

9. sistemele de conducere si control,  precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme. 

10. sistemele informatice. 
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b) elaboreaza normele metodologice specifice activitatii de audit public intern la Consiliul 

Judetean Alba cu aprobarea prin dispozitie a ordonatorului principal de credite si supuse spre avizare 

de catre Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI); 

c) avizeaza normele metodologice specifice activitatii de audit a institutiilor subordonate; 

d) stabileste planul anual de audit public intern pana la data de 30 noiembrie a anului 

precedent celui pentru care se elaboreaza si il supune aprobarii presedintelui Consiliului Judetean 

Alba; 

e) intocmeste referatul de justificare care cuprinde modul de selectare a misiunilor de audit 

public intern cuprinse in plan; 

f) elaboreaza planul multianual de audit public intern 

g) verifica respectarea normelor metodologice proprii si a Codului privind conduita etica in 

cadrul compartimentelor de audit public intern de la institutiile subordonate Consiliului Judetean Alba 

si daca este cazul initiaza masurile corective necesare in cooperare cu conducatorii institutiilor in 

cauza; 

h) informeaza Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre 

recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele 

acestora; 

i) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii raporteaza imediat 

conducatorului institutiei, respectiv presedintelui Consiliului Judetean Alba si structurii de control 

intern abilitate; 

j) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern; 

k) desfasoara audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, 

necuprinse in planul anual,  la solicitarea presedintelui; 

l) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management 

financiar si control ale Consiliului Judetean Alba si ale institutiilor subordonate sunt transparente si 

sunt conforme cu normele de legalitate, economicitate, eficienta si eficacitate; 

m) auditeaza activitatile cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice precum si cele 

privind administrarea patrimoniului institutiei; 

n) transmit la Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern la cererea acesteia 

rapoartele periodice privind constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile de audit; 

o) elaboreaza procedurile operationale pentru activitatea biroului audit; 

p) efectueaza activităţi de consiliere. 
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SECTIUNEA a-6-a 

6. DIRECTIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI SI INFORMATICA 

 

Art.31. Directia gestionarea patrimoniului si informatica este subordonata presedintelui şi 

este condusă de un director executiv, având in componenta sa: 

6.1. Serviciul administrativ 

6.2. Compartimentul relaţii internaţionale 

6.3. Compartimentul informatica  

6.4. Compartimentul cultură, educaţie şi relaţii interinstituţionale 

6.5.    Compartimentul achizitii publice 

6.6.    Compartimentul administrarea domeniului public si privat 

Art.32. (1) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) organizează, coordonează şi conduce activitatea direcţiei; 

 b) participă la elaborarea şi fundamentarea lucrărilor necesare adoptării actelor decizionale la 

nivelul Consiliului Judeţean Alba; 

 c) răspunde de elaborarea rapoartelor, sintezelor şi informărilor solicitate de conducerea 

consiliului judeţean cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul direcţiei; 

 e) asigură aplicarea corectă a actelor normative în activitatea de specialitate a compartimentelor 

direcţiei; 

 f) asigură implementarea programelor de perfecţionare profesională a personalului din cadrul 

direcţiei în cooperare cu Biroul resurse umane; 

 g) organizeaza elaborarea Programului anual al achizitiilor publice pe baza propunerilor 

transmise de catre compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 h) asigura transparenta procesului de achizitii publice; 

 i) coordoneaza elaborarea raportului anual privind contractele atribuite si transmiterea acestuia 

catre Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice; 

 j) coordoneaza activitatile administrative, de protocol, de asigurare a necesarului de materiale, a 

logisticii si de transport la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Alba; 

 k) raspunde de elaborarea rapoartelor, informarilor, a altor lucrari necesare fundamentarii 

procesului decizional sau care se prezinta Consiliului Judetean Alba; 

 l) gestioneaza sistemul informatic existent la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judetean Alba, precum si formarea si perfectionarea personalului in vederea utilizarii eficiente a 

acestuia; 

 m) raspunde de fundamentarea actiunilor de cooperare sau asociere cu alte autoritati ale 

administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si de aderarea la asociatii nationale 

sau internationale a autoritatilor administratiei publice locale; 
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 n) asigura conditiile de desfasurare pentru activitatile culturale, de pastrare si promovare a 

patrimoniului cultural al Judetului Alba; 

 o) asigura conditiile de desfasurare pentru activitatile educativ-stiintifice si sportive pentru 

tineret; 

 p) colaboreaza la intocmirea contractelor de management ale conducerii institutiilor publice de 

cultura, tine evidenta acestora si urmareste implementarea lor; 

 r) colaboreaza la intocmirea regulamentelor de organizare si functionare ale institutiilor de 

cultura; 

 s) coordoneaza intocmirea programului anual al manifestarilor culturale. 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de către 

preşedintele Consiliului Judeţean Alba. 

 Art.33. (1) Serviciul administrativ este condus de un sef serviciu care are urmatoarele 

atributii: 

 a) organizează activitatea fiecarui salariat din subordine, stabileste sarcinile acestora si 

urmareste realizarea lor; 

 b) intocmeste propunerile anuale privind cheltuielile administrative; 

 c) raspunde de intocmirea Planului de paza a institutiei urmarind realizarea clauzelor 

contractelor de prestari servicii cu acest obiect; 

 d) urmareste incheierea si derularea contractelor de utilitati necesare bunei desfasurari a 

activitatii in sediul Consiliului Judetean Alba; 

 e) actualizează proiectele de dispoziţii privind Nomenclatorul arhivistic cu privire la 

documentele create în cadrul serviciului; 

 f) intocmeste si actualizeaza fisa postului pentru personalul din subordine; 

 g) evalueaza necesarul de instruire si formare profesionala a personalului din subordine; 

 h) evalueaza personalul din subordine; 

 i) participa in comisiile de licitatie pentru achizitia de bunuri; 

 j) actualizeaza Programul de paza si prevenire a incendiilor. 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre directorul 

executiv al direcţiei. 

 Art.34. Serviciul administrativ efectueaza urmatoarele activitati: 

 a) gestioneaza activitatile privind identificarea si procurarea necesarului de materiale, mijloace 

fixe, obiecte de inventar; 

 b) asigura buna executare a lucrarilor de intretinere, utilizarea rationala a dotarilor aferente, a 

mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniu; 

 c) tine evidenta contractelor de achizitii specifice activitatilor administrative privind bunurile si 

servicile achizitionate de la diferiti furnizori; 
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 d) participa la inventarierea bunurilor din patrimoniu, asigura ducerea la indeplinire a 

hotararilor privind casarea, declasarea sau scoaterea din evidenta a bunurilor din inventar; 

 e) asigura realizarea serviciilor de curatenie in sediul Consiliului Judetean Alba; 

 f) asigura depozitarea, conservarea si distribuirea materialelor, echipamentelor si rechizitelor de 

birou, potrivit regulilor de gestiune; 

 g) participa la organizarea protocolului de primire a oaspetilor si a delegatiilor din tara si 

strainatate cu prilejul organizarii de catre consiliul judetean a unor simpozioane, colocvii, receptii, etc.; 

 h) raspunde de intretinerea si exploatarea parcului auto propriu, aprovizionarea si gestionarea 

carburantilor si a pieselor de schimb, tinand evidenta detaliata a acestora conform sistemului de 

reglementari in vigoare; 

 i) tine evidenta informarilor si rapoartelor inaintate Consiliului Judetean Alba de catre 

Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta al Judetului Alba; 

 j) participa la aplicatiile organizate de catre Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta al 

Judetului Alba; 

 k) tine evidenta si gestioneaza mijloacele fixe si unele obiecte de inventar din punctul judetean 

de comanda a protectiei civile; 

 l) asigura aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor; 

 m) asigura aplicarea prevederilor Legii nr.132/2010 privind valorificarea materialelor si 

deseurilor reziduale. 

 Art. 35. Compartimentul relaţii internaţionale desfasoara următoarele activităţi: 

 a) contribuie la promovarea intereselor Judeţului Alba în ţară şi străinătate; 

 b) organizeaza activitatile specifice acţiunilor de cooperare, de asociere cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice locale din ţară sau străinătate; 

 c) formulează propuneri şi desfăşoară lucrări pregătitoare în vederea încheierii unor acorduri de 

cooperare sau colaborare cu regiuni din străinătate inclusiv de aderare la asociaţii naţionale şi 

internaţionale, în condiţiile legii; 

 d) elaborează calendarul evenimentelor internaţionale pentru consiliul judeţean, cuprinzand 

acţiuni proprii şi în parteneriat si asigura desfasurarea actiunilor din calendar; 

 e) prezinta informari referitoare la evolutia actiunilor de cooperare, de asociere, precum si 

informări referitoare la indeplinirea obiectivelor acordurilor de colaborare. 

 Art.36. Compartimentul informatica desfasoara urmatoarele activitati: 

 a) asigura intocmirea si punerea in aplicare a programului de informatizare pe baza strategiei 

nationale şi a normelor legale; 

 b) analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte compartimente din aparatul de 

specialitate, sistemul informatizat al consiliului judeţean şi formulează propuneri şi concepte privind 

informatizarea unor activităţi; 
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 c) prelucrează şi asimilează aplicaţii preluate de la terţi şi întreţine biblioteca de arhive şi 

programe electronice; 

 d) implementează aplicaţii informatice, gestionează, exploatează, actualizează aplicaţiile 

proprii, precum şi cele preluate de la terţi şi asigură asistenţa tehnică personalului utilizator; 

 e) asigură instruirea funcţionarilor din compartimentele unde este instalată tehnică de calcul şi 

sunt implementate aplicaţii informatice; 

 f) stabileşte necesarul de tehnică de calcul şi produse software pentru serviciile şi 

compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului judeţean pentru a fi cuprins în lista de 

investiţii anexă la bugetul propriu al judeţului; 

 g) elaboreaza documentaţiile pentru achiziţionarea de tehnică de calcul, în conformitate cu 

reglementările legale; 

 h) se preocupă de asigurarea activităţii de service pentru întreţinerea tehnicii de calcul, precum 

şi de asigurarea cu materiale consumabile specifice activităţii de informatică; 

 i) asigură documentarea şi cooperarea în domeniul informaticii cu personalul din aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean şi instituţii de profil din ţară şi străinătate şi acordă asistenţă de 

specialitate consiliilor locale, la cerera acestora; 

 j) aplica prevederile legale privind asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice 

si a functiilor publice; 

 k) gestionează pagina web a Consiliului Judeţean Alba – www.cjalba.ro; 

 l) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care decurg 

din legislaţia în vigoare.  

 Art.37. Compartimentul cultură, educaţie şi relaţii interinstituţionale desfasoara 

urmatoarele activitati: 

 a) elaboreaza programe si proiecte in concordanta cu strategiile sectoriale privind cultura şi 

patrimoniul cultural, pentru a oferi servicii culturale adecvate nevoilor culturale comunitare şi pentru 

conservarea şi promovarea patrimoniului mobil şi imobil, revitalizarea traditiilor şi obiceiurilor locale, 

a ocupaţiilor specifice tradiţionale în domeniul artizanatului şi meşteşugurilor; 

 b) iniţiază şi sprijină proiecte de promovare a artei, culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a 

meşteşugurilor şi artei populare autentice, în scopul păstrării specificului zonal, a diversităţii şi 

identităţii etnoculturale; 

 c) acordă asistenţă de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte culturale de către 

instituţii publice sau alte persoane juridice; 

 d) sprijină, în condiţiile legii, editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare în domeniul 

culturii şi artei, asigură editarea şi difuzarea materialelor informative şi de promovare a moştenirii 

culturale, potrivit obiectului de activitate; 
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 e) participa la elaborarea proiectelor regulamentelor de organizare si functionare ale institutiilor 

de cultura aflate in subordinea Consiliului Judetean Alba, a proiectelor contractelor de management ale 

conducatorilor acestora si asigura monitorizarea lor; 

 f) asigură condiţiile necesare pentru organizarea şi desfăsurarea activitatilor sportive destinate 

tinerilor; 

 g) identifica structurile neguvernamentale şi structurile asociative de tineret in vederea 

sustinerii actiunilor acestora şi a initierii de parteneriate; 

 h) personalul compartimentului participă în comisiile de concurs pentru desfăşurarea 

concursului de proiecte de management la instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba; 

 i) personalul compartimentului participă în comisiile de evaluare a managementului instituţiilor 

publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

 î) propune dezvoltarea de parteneriate cu structurile asociative de tineret, cu alte instituţii, 

structuri guvernamentale sau neguvernamentale in vederea elaborarii de programe pentru tineret care 

sa contribuie la: 

 -  dezvoltarea responsabilitatii personale a tinerilor, iniţiativei, a solidaritatii si a spiritului civic; 

 -  stimularea participarii active a tinerilor în procesul decizional; 

 -  creşterea spiritului de iniţiativă, solidaritate şi antreprenorial al tinerilor; 

 - dezvoltarea activităţii de voluntariat ca mijloc de participare şi dezvoltare personală a 

tinerilor; 

 - prevenirea si diminuarea delicventei în rândul tinerilor; 

 - informarea şi consilierea tinerilor. 

 j) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care decurg 

din legislaţia în vigoare.  

 Art.38. Compartimentul achizitii publice desfasoara urmatoarele activitati: 

 a) elaboreaza Programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 

comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante şi il supune spre aprobare 

conducerii; 

 b) elaboreaza sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire 

sau în cazul organizării unui concurs de soluţii a documentaţiei de concurs; 

 c) îndeplineste obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 

Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 d) aplica şi finalizeaza procedurile de atribuire; 

 e) constituie şi păstreaza dosarul achiziţiei publice; 
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 f) acorda asistenta tehnica de specialitate autoritatilor administraţiei publice locale şi unităţilor 

subordonate Consiliului Judeţean Alba, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării 

procedurii de atribuire; 

 g) participa în comisiile de evaluare a ofertelor pentru instituţiile din subordinea Consiliului 

Judeţean Alba şi a consiliilor locale din judeţ, la solicitarea acestora, în calitate de expert cooptat; 

 h) elaboreaza impreuna cu Serviciul juridic-contencios si transmite catre Comisia Nationala de 

Solutionare a Contestatiilor punctul de vedere al autoritatii contractante in cazul contestatiilor; 

 i) asigura inregistrarea autoritatii in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP); 

 j) participa la elaborarea studiilor de fundamentare si oportunitate a deciziilor de concesionare 

de lucrari publice sau de servicii; 

 k) publica necesitatea aplicarii solutiei concesiunii; 

 l) colaboreaza la intocmirea rapoartelor intermediare si a celui final; 

 m) propune criteriile de atribuire a contractelor de concesiune a lucrarilor publice si a 

serviciilor; 

 n) intocmeste raportul anual privind contractele atribuite si il transmite catre Autoritatea 

Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice; 

 o) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 Art.39. Compartimentul administrarea domeniului public si privat efectueaza urmatoarele 

activitati: 

 a) tine evidenţa domeniului public şi privat al Judeţului Alba şi asigură respectarea procedurilor 

legale privind completarea inventarelor, transmiterea/cuprinderea unor bunuri din/în domeniul public 

sau privat al judeţului în/din domeniul public sau domeniul privat a altor unităţi administrativ–

teritoriale sau în/din domeniul public al statului; 

 b) fundamentează propunerile şi condiţiile de dare în administrare sau folosinţă gratuită, de 

închiriere sau concesionare, respectiv de vânzare a bunurilor din proprietatea privată a judeţului, 

precum şi de cumpărare, pe bază de raport de evaluare, a unor bunuri; 

 c) organizează procedurile de achiziţii publice specifice compartimentului, potrivit legislaţiei în 

vigoare şi urmăreşte derularea contractelor de servicii atribuite; 

 d) organizează, în condiţiile legii, procedurile de licitaţii publice deschise pentru închirierea sau 

concesionarea unor bunuri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba, respectiv pentru vânzarea 

unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Alba; 

 e) realizează, în colaborare cu alte compartimente (juridic-contencios, cadastru, contabilitate) 

activităţile aferente publicitatii imobiliare a bunurilor imobile din domeniul public şi privat de interes 

judeţean şi de înregistrare a valorii contabile, ca urmare a evaluării acestora; 
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 f) face propuneri pentru executarea unor lucrări de reparaţii, întreţinere sau investiţii asupra 

unor imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba şi urmăreşte modul de întreţinere a 

imobilelor date în administrare, folosinţă gratuită, închiriate sau concesionate; 

 g) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judeţean Alba şi a dispoziţiilor 

preşedintelui acestuia, în domeniul administrării patrimoniului judeţului; 

 h) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 
SECTIUNEA a-7-a 

7. DIRECTIA TEHNICA 

 

Art.40. Directia tehnica este subordonata unui vicepresedinte nominalizat prin Dispozitia 

Presedintelui Consiliului Judetean Alba, este condusă de un director executiv şi are în componenta sa: 

    7.1 Compartimentul suport implementare 

    7.2 Compartimentul arii protejate 

    7.3 Serviciul de turism 

          7.3.1 Compartimentul evenimente 

          7.3.2 Compartimentul materiale promoţionale 

          7.3.3 Compartimentul dezvoltare 

    7.4 Compartimentul proiecte, lucrări publice 

    7.5 Serviciul de administrare a drumurilor judeţene 

7.5.1 Compartimentul urmărire producţie 

 7.5.2 Compartimentul contractare, programe, sinteze 

 7.5.3 Compartimentul transporturi 

    7.6 Compartimentul programe, proiecte, mediu 

    7.7 Compartimentul unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice 

Art.41. Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea directiei; 

b) asigură organizarea şi desfasurarea de acţiuni de promovare a potenţialului turistic al 

judeţului; 

c) coordoneaza activitatea de promovare a imaginii turistice a Judeţului Alba; 

d) coordoneaza activitatea din domeniul protectiei mediului pentru punerea in executare a 

legilor si a celorlalte acte normative specifice; 

e) coordoneaza elaborarea strategiilor, programelor, studiilor, analizelor si statisticilor 

precum si a documentatiilor în domeniul infrastructurii de drumuri si poduri aflate in administrarea 

consiliului judetean precum si a intregii retele de drumuri din judet; 
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f) coordonează activitatea de executare a lucrărilor publice de interes judeţean; 

g) coordonează derularea programelor de finanţare de infrastructură la nivel judeţean; 

h) coordonează elaborarea proiectelor de finanţare în domeniul lucrărilor publice şi 

actionează pentru implementarea acestora; 

i) coordoneaza activitatea din cadrul Unitatii pentru monitorizare a serviciilor comunitare 

de utilitati publice, asigurand punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative specifice 

domeniului; 

j) organizează activitatea Compartimentului transporturi si coordoneaza modul de aplicare 

a prevederilor legale referitoare la serviciile de transport public local, la activitatile de autorizare si 

monitorizare a transporturilor agabaritice si la cele legate de activitatea de  siguranta  circulatiei pe 

drumurile judetene; 

k) asigură implementarea programelor de perfecţionare profesională a personalului din 

cadrul direcţiei în cooperare cu Biroul resurse umane; 

l) gestioneaza  sistemul informatic existent la nivelul aparatului de specialitate din cadrul 

directiei; 

m) coordoneaza intocmirea Programului anual de marketing al manifestarilor culturale; 

n) participa la elaborarea proiectelor de dezvoltare durabila pentru zone de interes judetean. 

Art.42. Compartimentul suport implementare efectuează următoarele activităţi: 

a) asigură legătura dintre compartimentele direcţiei în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i 

revin, prin îndeplinirea atribuţiilor de informare, lansare şi implementare de proiecte integrate; 

b) propune cuprinderea, în programele de dezvoltare anuale ale consiliului judeţean, a unor 

obiective de investiţii şi colaborează cu celelalte direcţii în vederea identificării şi obţinerii 

resurselor de finanţare necesare; 

c) asigură informarea compartimentelor direcţiei asupra ofertelor de programe de finanţare 

specifice; 

d) întocmeşte şi actualizează baza de date a proiectelor cu finanţare nerambursabilă derulate 

de Direcţia tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

e) participă la elaborarea documentelor strategice de dezvoltare socio-economică a 

Judeţului Alba; 

f) organizează şi participă la întâlniri de lucru, seminarii ce vizează dezvoltarea socio-

economică a judeţului, în domeniul de activitate specific, adresate potenţialilor beneficiari ai 

fondurilor de finanţare nerambursabilă; 

g) identifică, informează şi asigură consiliere cu privire la sursele şi programele de 

finanţare nerambursabilă active, interne şi externe, pentru punerea în aplicare a proiectelor proprii 

ale Direcţiei tehnice; 

h) concepe şi redactează documentaţiile necesare solicitării de finanţări nerambursabile 

pentru proiectele proprii ale Direcţiei tehnice, coordonând totodată implementarea acestora. În acest 
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sens colaborează cu alte structuri din cadrul consiliului judeţean, cu instituţiile subordonate şi orice 

alte instituţii/organizaţii regionale, naţionale şi internaţionale; 

i) propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice-private şi publice-publice în 

vederea susţinerii dezvoltării economice şi sociale a judeţului; 

j) participă la seminarii de pregătire/instruire pentru pregătirea/contractarea/ 

implementarea/monitorizarea de proiecte din diverse surse de finanţare în domeniul de activitate 

specific;  

k) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

l) întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul  de activitate specific; 

m) participă la elaborarea proiectelor de acte normative sau alte reglementări specifice 

instituţiei publice şi întocmeşte proiecte de hotărâre specifice domeniului de activitate pe care le 

supune aprobării consiliului judeţean; 

n) acordă la cerere, asistenţă de specialitate autorităţilor locale, operatorului regional al 

autorităţilor publice locale şi structurilor lor asociative de dezvoltare, unităţilor subordonate 

consiliului judeţean, precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în vederea elaborării 

documentaţiilor, contractării, executării lucrărilor publice şi întocmirii cererilor de finanţare pentru 

proiecte de finanţare specifice; 

o) asigură baza informaţională permanentă pentru consiliile locale şi mediul de afaceri din 

judeţ, referitoare la existenţa, obiectivele, condiţiile şi termenele de desfăşurare a programelor 

derulate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, drumuri şi investiţii publice; 

p) efectuează activitatea de documentare legislativă pentru fundamentarea proiectelor de 

acte normative din domeniul specific; 

q) ţine şi conduce evidenţa programelor şi proiectelor implementate de către direcţie şi 

asigură actualizarea permanentă a acesteia; 

r) întocmeşte baza de date necesară editării rapoartelor de activitate ale direcţiei şi asigură 

actualizarea permanentă a acesteia; 

s) colaborează la fundamentarea proiectelor de hotărâri, a prevederilor din dispoziţii ale 

preşedintelui, din domeniul de activitate al Direcţiei tehnice; 

t) elaborează propunerile pentru programul anual al achiziţiilor publice, pe baza 

necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul direcţiei şi le supune 

spre aprobare conducerii; 

u) organizează şi conduce registratura direcţiei, asigurând primirea, înregistrarea şi 

distribuţia corespondenţei; 

v) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare precum şi de 

hotărârile Consiliului Judeţean Alba; 

w) efectuează îndosarierea actelor şi predarea lor la arhivă. 
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Art.43. Compartimentul arii protejate desfăsoară următoarele activităti: 

a)   activităţi privind administrarea ariei naturale ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 

Frumoasa; 

b)    elaboreaza programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitatilor, 

participa la elaborarea planurilor regionale din domeniul protectiei mediului – arii protejate; 

c) raspunde de aplicarea prevederilor legale privind protectia mediului, a ariilor naturale 

protejate si a zonelor turistice; 

d)  participa la elaborarea proiectelor necesare accesarii fondurilor externe;  

e) initiază campanii de comunicare cu tematică arii protejate, cu scop educativ si de 

informare; 

f) analizează propunerile facute de consiliile locale, in vederea elaborarii de programe 

pentru refacerea si protectia mediului; 

g) realizează baza de date necesară actualizării resurselor on - line; 

h) elaboreaza Strategia de conservare si protectie a naturii privind ariile protejate din 

Judeţul Alba; 

i) în domeniul protectiei naturii, colaborează cu autorităţile si instituţiile judeţene de profil 

si cu organismele si organizaţiile nonguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce 

revin consiliului judeţean  in domeniul protecţiei capitalului natural; 

j) promovează imaginea si oportunităţile privind protectia naturii la nivel local, judeţean si 

interjudetean prin realizarea de materiale promoţionale cu privire la ariile protejate si masurile de 

conservare, pe care le pune la dispoziţie celor interesaţi; 

k) organizează si participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, 

alte astfel de manifestări din domeniul ariilor naturale; 

l) propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii non-guvernamentale, cu 

autorităţi şi comunităţi locale; 

m)  colaborează la redactarea proiectelor de contracte, la negocierea clauzelor legale 

contractuale şi avizează pentru legalitate aceste contracte; 

n) elaboreaza documentatii, aplica si finalizeaza procedurile de atribuire a contractelor de 

achizitie publica, si a contractelor de concesiune de servicii; 

o) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâre şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării consiliului judeţean, 

preşedintelui şi vicepreşedinţilor, în domeniul de competenţă; 

p) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de 

conducerea consiliului judetean. 

Art.44. Serviciul de turism este condus de un sef serviciu si are in structura sa: 

7.3.1. Compartimentul evenimente; 

7.3.2. Compartimentul materiale promotionale; 
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7.3.3. Compartimentul dezvoltare. 

Art.45. (1) Şeful serviciului îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) organizează şi urmăreşte buna desfăşurare a activităţii serviciului  pentru realizarea 

atributiilor rezultate din actele normative sau din hotararile consiliului judetean; 

b) urmăreşte îndeplinirea activitatilor specifice de către personalul din subordine şi respectarea 

termenelor de realizare a acestora; 

c) participa la fundamentarea proiectelor de hotărâre, a dispoziţiilor şi elaborarea proiectelor 

de programe din domeniul turismului;  

d) întocmeşte fişa postului şi evaluează personalul din componenţa serviciului; 

e) efectuează orice alte activităţi încredintate sau prevăzute in actele normative, cu respectarea 

specificului activităţii serviciului; 

f) organizează si urmăreste desfasurarea activitatii secretariatului Grupului de lucru pe turism 

din Judetul Alba. 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre 

directorul executiv al directiei. 

Art.46. (1) Serviciul turism efectueaza următoarele activitati: 

a) indeplineste lucrarile aferente inventarierii resurselor turistice, administrează registrele 

locale ale patrimoniului turistic şi transmite Ministerului Dezvoltarii si Turismului datele solicitate, în 

vederea centralizării şi includerii acestora în Registrul General al Patrimoniului Turistic; 

b) initiaza proiecte de dezvoltare a turismului, în vederea promovării lor prin Programul anual 

de dezvoltare a turismului; 

c) întocmeşte documentaţii tehnico-economice privind atestarea staţiunilor turistice;  

d) participa la omologarea traseelor turistice si a pârtiilor de schi; 

e) desfasoara activitati pentru punerea in valoare a potentialului turistic si pentru respectarea 

normelor de protectie a acestora;  

f) initiaza si propune parteneriate cu instituţii şi organizaţii neguvernamentale în vederea 

promovării măsurilor de dezvoltare a turismului în Judeţul Alba; 

g) coordonează activitatea centrelor de informare şi dezvoltare turistică; 

h) elaboreaza documentaţiile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de servicii,  

lucrări sau produse; 

i) participa in comisiile de licitatii pentru achizitionarea serviciilor, lucrarilor sau produselor; 

j) exercită alte atribuţii şi lucrări de specialitate prevăzute de lege şi încredinţate pentru 

realizare de conducerea consiliului judeţean. 

(2) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul evenimente are urmatoarele 

atributii specifice:  

a) organizeaza calatoriile de documentare pentru formatorii de opinie (reprezentanti mass 

media, tour-operatori si alti creatori de opinie); 



 40 

b) coordonează si asigura participarea si reprezentarea Judetului Alba la expozitiile şi targurile 

nationale si internationale; 

c) analizeaza posibilitatea implementarii de noi produse turistice;  

d) organizeaza si deruleaza proiecte pentru campanii publicitare care sa includa mass-media 

(presa scrisa si audio-vizual), conferinte de presa si manifestari promotionale;  

e) organizeaza si promoveaza evenimente pentru punerea in valoare a potentialului turistic – 

natural si antropic si cresterea numărului de turisti în Județul Alba; 

f) gestioneaza si dezvolta informatiile cuprinse în bazele de date ale directiei, situate pe pagina 

de web – pagina de promovare in domeniul turismului.  

(3) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul materiale promoţionale are 

urmatoarele atributii specifice:  

a) realizeaza materiale de promovare turistica, cu nominalizarea acestora pe grupe de lucrari: 

editarea de tiparituri, realizarea de fotoreportaje, panouri foto, pagini de internet pentru Consiliul 

Judetean Alba, filme documentare turistice, achizitionarea de obiecte de reclama si de protocol 

s.a.m.d.;  

b) organizeaza procedurile de achizitie publica, în limita fondurilor de promovare aprobate, în 

conformitate cu reglementarile în vigoare;  

c) organizeaza,  potrivit specificului, distributia materialelor promotionale; 

d) gestioneaza si dezvolta informatiile cuprinse în bazele de date ale directiei, situate pe pagina 

de web – pagina de promovare in domeniul turismului;  

e) elaboreaza, pe baza studiilor de piata, propuneri de proiecte pentru realizarea de campanii 

publicitare de presa, radio, televiziune, afisaj, internet. 

(4) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul dezvoltare indeplineste 

urmatoarele atributii:  

a) promoveaza si actualizeaza Strategia Judetului Alba de dezvoltare a turismului; 

b) colaboreaza cu celelalte directii, compartimente, cu autoritati publice locale, cu asociatii, 

fundatii, cu societatea civila pentru aplicarea strategiei judetene de dezvoltare a turismului;  

c) initiaza si propune strategii sectoriale de dezvoltare a turismului în functie de evolutia 

pietelor turistice specifice interne si internationale;  

d) initiaza si coordoneaza programe de dezvoltare turistica, dezvolta, promoveaza si evalueaza 

produse turistice, sens in care pune la dispozitia potentialilor investitori informatii despre oferta de  

investitii; 

e) colaboreaza cu Centrul National de Învatamânt Turistic, asociatiile profesionale din turism, 

agentii economici din turism, respectiv cu agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de 

formare in organizarea de activitati formative pentru pregatirea de personal competent în practicarea 

profesiilor din turism;  
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f) initiaza realizarea unui parteneriat între organizatorii de cursuri si agentii economici din 

turism pentru adaptarea procesului instructiv/formativ la cerintele pietei muncii din turism; 

g) gestioneaza si dezvolta informatiile cuprinse în bazele de date ale directiei, situate pe pagina 

de web – pagina de promovare in domeniul turismului.  

 Art.47. Compartimentul proiecte, lucrări publice efectuează următoarele activităţi: 

a) întocmeşte proiecte de finanţare în domeniul lucrărilor publice şi acţionează pentru 

implementarea acestora; 

b) elaborează documentaţiile necesare şi organizează proceduri de achiziţii publice de servicii 

şi lucrări pentru realizarea investiţiilor publice de interes judeţean şi pentru lucrările de reparaţii la 

obiectivele de interes judeţean; 

c) contractează servicii şi lucrări necesare pentru realizarea investiţiilor publice de interes 

judeţean şi pentru lucrările de reparaţii la obiectivele de interes judeţean; 

d) urmăreşte derularea contractelor de servicii şi lucrări pentru realizarea investiţiilor publice 

de interes judeţean şi pentru lucrările de reparaţii la obiectivele de interes judeţean; 

e) pregăteşte documentele necesare decontării serviciilor şi lucrărilor contractate şi executate 

pentru realizarea investiţiilor publice de interes judeţean şi pentru lucrările de reparaţii la obiectivele 

de interes judeţean; 

f) elaborează documentele necesare şi organizează recepţiile la terminarea lucrărilor şi 

recepţiile finale la investiţiile publice de interes judeţean şi la lucrările de reparaţii la obiectivele de 

interes judeţean; 

g) fundamentează, în colaborare cu celelalte servicii din aparatul de specialitate, necesarul de 

fonduri pentru lucrările de investiţii de interes judeţean ce urmează a se realiza din diferite surse de 

finanţare şi face propuneri de repartizare de fonduri pentru realizarea acestora; 

h) asigură implementarea şi urmărirea derulării programelor guvernamentale de finanţare a 

lucrărilor de infrastructură de interes judeţean; 

i) acordă, la cerere, asistenta de specialitate autorităţilor publice locale şi unităţilor 

subordonate consiliului judeţean în vederea elaborării documentaţiilor, contractării şi executării 

lucrărilor publice; 

j) monitorizează implementarea Programului national de dezvoltare locala, conform O.U.G 

nr.28/2013.  

 k) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de conducerea 

consiliului judetean. 

 Art.48. Serviciul de administrare a drumurilor judeţene este condus de un sef serviciu si 

are in structura sa: 

7.5.1 Compartimentul urmărire producţie 

7.5.2 Compartimentul contractare, programe, sinteze 

7.5.3     Compartimentul transporturi 
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 Art.49. (1) Seful serviciului indeplineste urmatoarele atributii: 

a)  organizeaza, coordoneaza si urmareste buna desfasurare a activitatii serviciului; 

b)  acorda sprijin si indrumare personalului subordonat din cadrul serviciului, in indeplinirea 

sarcinilor ce ii revin; 

c)  urmareste indeplinirea atributiilor specifice de catre fiecare subordonat; 

d)  urmareste respectarea termenelor de realizare a lucrarilor repartizate; 

e)  participa la fundamentarea programelor anuale de servicii, lucrari de intretinere curenta si 

periodica, reparatii curente si reparatii capitale , pentru drumurile judetene; 

f)  participa la fundamentarea actelor normative si a altor reglementari specifice consiliului 

judetean necesare aprobarii documentatiilor tehnico-economice, programelor anuale de lucrari; 

g)  prezinta periodic conducerii Consiliului Judetean Alba situatii si informari privind 

activitatea serviciului, stadiul realizarii obiectivelor programului lucrarilor de drumuri; 

h)  intocmeste fisa postului si evalueaza personalul din componenta serviciului; 

i)  efectueaza orice alte activitati impuse de prevederile actelor normative sau incredintate de 

conducerea Consiliului Judetean Alba, cu respectarea specificului activitatii serviciului. 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre directorul 

executiv al directiei. 

 Art.50. (1) Serviciul de administrare a drumurilor judetene efectueaza urmatoarele 

activitati: 

a) pune in executare legile si celelalte acte normative specifice activitatii de administrare, 

intretinere, reparare si modernizare a drumurilor si podurilor, precum si a intregii infrastructuri 

apartinand cailor de comunicatii de interes judetean; 

b) urmareste modul de respectare a legislatiei in domeniul retelei rutiere, de catre persoanele 

fizice si juridice conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 

c)  asigura asistenta tehnica de specialitate la solicitarea autoritatilor administratiei publice 

locale comunale si orasenesti privind administrarea, construirea, intretinerea si modernizarea 

drumurilor comunale si orasenesti; 

d) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea retelei de 

drumuri judetene, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de 

dezvoltare economico-socială a localităţilor; 

e)   fundamenteaza, propune si scrie proiecte cu finantare europeana; 

f)   efectueaza orice alte activitati impuse de prevederile actelor normative sau incredintate de 

conducerea Consiliului Judetean Alba, cu respectarea specificului activitatii serviciului. 

 (2) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul urmarire productie are 

urmatoarele atributii specifice:  

a) intocmeste si actualizeaza cartea tehnica a drumurilor si podurilor judetene;  
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b) participa la intocmirea programelor anuale si lunare pentru serviciile si lucrarile de 

intretinere curenta, periodica si reparatii curente ale drumurilor judetene; 

c) asigura verificarea executiei lucrarilor de construire, modernizare si consolidare a 

drumurilor si podurilor prin servicii de dirigentie de santier; 

d) asigura promovarea, implementarea proiectelor privind construirea, modernizarea si 

consolidarea retelei de drumuri in conformitate cu legislatia in vigoare; 

e) urmareste executia conform graficelor de executie a serviciilor si lucrarilor de intretinere si 

reparare a drumurilor si podurilor judetene; 

f) organizeaza si participa la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala la expirarea 

perioadei de garantie, asigura secretariatul comisiei de receptie, intocmirea actelor prevazute de lege si 

urmareste executarea lucrarilor de remediere stabilite de comisia de receptie; 

g)  asigura si intocmeste informari privind starea tehnica a drumurilor si podurilor judetene, in 

vederea fundamentarii programelor anuale de lucrari; 

h)  intocmeste anual, starea de viabilitate a drumurilor si podurilor judetene; 

i) efectueaza orice alte activitati impuse de prevederile actelor normative sau incredintate de 

conducerea Consiliului Judetean Alba, cu respectarea specificului activitatii serviciului; 

j) acordă, la cerere, asistenta de specialitate autorităţilor publice locale şi unităţilor 

subordonate consiliului judeţean în vederea elaborării documentaţiilor, contractării şi executării 

lucrărilor publice; 

k) participa in comisiile de evaluare a ofertelor aferente serviciilor si lucrarilor de drumuri. 

(3) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul contractare, programe, sinteze 

are urmatoarele atributii specifice:  

a) propune incadrarea in categorii functionale a drumurilor (clasari drumuri); 

b) intocmeste proiectul planului operativ de actiune privind prevenirea si combaterea 

inzapezirii drumurilor judetene, pe perioada de iarna;  

c) fundamenteză, în colaborare cu celelalte servicii din aparatul de specialitate, necesarul de 

fonduri pentru lucrările de investitii (reparatii capitale) pe drumurile judetene ce urmează a se realiza 

din diferite surse de finanţare şi face propuneri de repartizare de fonduri pentru realizarea acestora; 

d) intocmeste anual si lunar propunerile de program de lucrari de intretinere curenta si 

periodica si  reparatii curente pentru drumurile judetene; 

e) intocmeste si propune programele de lucrari de investitii si reparatii capitale a drumurilor de 

interes judetean; 

f) intocmeste si propune programele de alte cheltuieli de investitii-studii, proiecte, etc. privind  

serviciile pregatitoare lucrarilor la drumurile judetene; 

g) intocmeste documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pentru achizitii publice 

de servicii si lucrari specifice serviciului; organizeaza si desfasoara procedura de achizitii publice 
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pentru lucrarile de proiectare si executie a lucrarilor de intretinere, reparatii, modernizare, dezvoltare si 

exploatare a drumurilor de interes judetean, in conformitate cu O.U.G. 34/2006; 

h) intocmeste si urmareste incheierea contractelor privind proiectarea si executia lucrarilor de 

intretinere, reparatii, modernizare, dezvoltare si exploatare a drumurilor de interes judetean; 

i) asigura urmarirea si supravegherea lucrarilor de investitii si reparatii capitale prin servicii 

de dirigentie de santier; 

j) urmareste derularea contractelor incheiate privind respectarea termenelor, valorilor si a 

stadiilor fizice prevazute in contracte; 

k) organizeaza si participa la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala la expirarea 

perioadei de garantie, asigura secretariatul comisiei de receptie; intocmirea actelor prevazute de lege si 

urmareste executarea lucrarilor de remediere stabilite de comisia de receptie; 

l) întocmeste proiecte de finanţare în domeniul lucrărilor publice şi actionează pentru 

implementarea acestora; 

m) intocmeste documentatii tehnico-economice – S.F., D.A.L.I., P.T., D.D.E. - pentru lucrarile 

de reparatii curente, reparatii capitale si lucrari noi – aferente drumurilor judetene, dupa caz; 

n) colaboreaza cu CNADNR la organizarea si efectuarea recensamantului circulatiei pe 

drumurile publice, judetene si comunale asigurand fundamentarea datelor ce justifica necesitatea si 

oportunitatea lucrarilor de drumuri; 

o) efectueaza orice alte activitati impuse de prevederile actelor normative sau incredintate de 

conducerea Consiliului Judetean Alba, cu respectarea specificului activitatii serviciului; 

p) acordă, la cerere, asistenta de specialitate autorităţilor publice locale şi unităţilor 

subordonate consiliului judeţean în vederea elaborării documentaţiilor, contractării şi executării 

lucrărilor publice. 

(4) In realizarea obiectului sau de activitate, Compartimentul transporturi reprezintă 

autoritatea judeţeană de transport şi autorizare în domeniul serviciilor de transport rutier si 

îndeplineste, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

a) evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de specialitate 

cerinţele de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; 

b) întocmeşte proiectul programului de transport judeţean şi îl supune spre aprobare 

Consiliului Judeţean Alba, după corelarea acestuia cu programele de transport interjudeţean, 

internaţional sau feroviar, după caz; 

c) elaborează propunerile de actualizare a Programului de transport judeţean  prin modificarea 

acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public 

interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz; 

d) întocmeşte proiectul Regulamentelor serviciilor de transport public judeţean, precum şi 

Caietul de sarcini al Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 
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e) întocmeşte calendarul de desfăşurare a şedinţelor de atribuire a traseelor judeţene si îl aduce 

la cunostinta operatorilor de transport rutier; 

f) operează introducerea datelor din programul de transport judetean în sistemul de atribuire 

electronică a traseelor nationale, gestionat de către Agentia pentru Agenda Digitală a României, 

respectiv corectarea acestora, în conformitate cu calendarul de desfăşurare a şedinţelor de atribuire; 

g) convoacă comisia paritară la sediul Consiliului Judeţean Alba în vederea formulării 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate si a licentelor 

de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe traseele judetene; 

h) afişează pe site-ul Consiliului Judeţean Alba şi la sediul acestuia lista traseelor care au fost 

atribuite în cadrul fiecărei şedinţe şi lista traseelor rămase neatribuite sau nesolicitate; 

i) întocmeşte documentaţia aferentă administrării serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, prin atribuirea acestuia în modalităţile prevăzute de lege; 

j) analizează şi verifică documentaţiile justificative privind stabilirea, ajustarea sau 

modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, propuse de către operatorii de transport rutier, cu respectarea prevederilor legale privind 

modalitatea de gestionare a serviciului; 

k) verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport rutier 

notifică Consiliului Judeţean Alba înlocuirea unor autovehicule cu care au obţinut licenţe de traseu, 

comunicând Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba înlocuirile în vederea modificării caietelor de sarcini 

aferente licenţelor de traseu; 

l) solicită motivat Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba retragerea licenţei de traseu, operatorilor 

de transport rutier care efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în cazurile prevăzute de lege; 

m) eliberează licentele de traseu sau, după caz, respinge dosarele depuse de către operatorii de 

transport rutier în vederea obţinerii licentelor de traseu aferente serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, în condiţiile prevăzute de lege; 

n) retrage licenţele de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în condiţiile prevăzute de lege şi înlocuieşte pe cele pierdute, deteriorate sau sustrase, cu plata 

tarifelor aferente; 

o) consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport rutier şi utilizatorii, în 

vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public judeţean şi modalităţile de 

funcţionare a acestui serviciu; 

p) analizează în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba necesitatea şi oportunitatea înfiinţării unor societăţi de transport public judeţean, în 

condiţiile legii şi întocmeşte documentaţia ce stă la baza adoptării hotărârilor de înfiinţare a acestora; 

q) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor 
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de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de 

programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local; 

r) acordă sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti 

şi municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific transportului public local, 

precum şi serviciilor publice locale de transport public, în vederea realizării atribuţiilor ce le revin; 

s) cooperează cu consiliile locale si/sau asociatiile de dezvoltare intercomunitară având ca 

obiect de activitate transportul public local, cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu 

serviciile de transport public local, în condiţiile legii; 

t) propune Consiliului Judetean Alba, emiterea avizului pentru eliberarea licentelor de traseu 

în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, desfăsurat pe raza de competentă a 

unitătilor administrativ-teritoriale, membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară; 

u) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a 

sistemului de transport public local aflat în proprietatea publică sau privată a judeţului, în condiţiile 

legii; 

v) colaborează cu alte structuri funcţionale pentru elaborarea materialelor privind asocierea 

intercomunitară, în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local; 

w) cooperează cu organele de politie şi instituţiile publice teritoriale  din  subordinea 

Ministerului Transporturilor cu atributii în domeniul transportului public de persoane, în scopul bunei 

desfăsurări a activitătilor specifice serviciului; 

x) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciilor de transport public judeţean 

şi, după caz, aplică sancţiuni pentru faptele ce constituie contravenţii în domeniul serviciilor de 

transport public local, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

y) convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor necesare 

pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor respective; 

z) controlează transporturile pe drumurile judeţene, urmărind ca efectuarea acestora cu 

vehicule a căror masă totală maximă admisă, masa maximă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime 

admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se execute numai cu autorizaţie specială de 

transport, eliberată de administratorul drumului, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice, 

emise de Ministerul Transporturilor şi, după caz, constată contravenţiile şi aplică sancţiuni persoanelor 

fizice şi juridice, române şi străine, care încalcă prevederile legale în domeniu; 

aa) eliberează autorizaţii speciale de transport pentru utilizarea drumurilor judeţene, stabilite în 

funcţie de masa totală sau de masa pe axă, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor şi de distanţa 

parcursă; 
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bb) controlează zona drumului (ampriza, zona de siguranţă, zona de protecţie) pentru derularea 

în siguranţă a traficului; 

cc) întocmeşte documentaţia în vederea încheierii contractelor de utilizare (ocupare) a zonei 

drumurilor şi podurilor judeţene prin amplasarea de construcţii, instalaţii sau panouri publicitare; 

dd) asigură siguranţa circulaţiei prin semnalizarea rutieră orizontală şi verticală pe drumurile şi 

podurile judeţene; 

ee) întocmeşte informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea 

compartimentului; 

ff) propune emiterea de avize şi autorizaţii pentru amplasarea şi executarea lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii în zona drumurilor din administrare; 

gg) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de conducerea 

consiliului judetean. 

Art.51. Compartimentul programe, proiecte, mediu desfasoara urmatoarele activitati: 

a) elaboreaza programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitatilor, participa la 

elaborarea planurilor regionale din domeniul protectiei mediului; 

b) raspunde de aplicarea prevederilor legale privind protectia mediului;  

c) participa la elaborarea proiectelor necesare accesarii fondurilor externe;  

d) coordoneaza activitatea consiliilor locale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes 

judetean privind gestionarea deseurilor; 

e) acorda autoritatilor publice locale asistenta tehnica de specialitate in implementarea 

planurilor de gestionare a deseurilor; 

f) initiaza campanii de comunicare pe teme ecologice, cu scop educativ si de informare in 

materie de protectia mediului; 

g) analizeaza propunerile facute de consiliile locale, in vederea elaborarii de programe pentru 

refacerea si protectia mediului; 

h) elaboreaza documentatii, aplica si finalizeaza procedurile de atribuire a contractelor de 

achizitie publica si a contractelor de concesiune de servicii. 

i) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de conducerea 

consiliului judetean. 

Art.52. Compartimentul unitatea judeteana pentru monitorizarea serviciilor comunitare 

de utilitati publice efectuează în conformitate cu prevederile H.G. nr.246/2006 privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice următoarele activităţi: 

a) fundamentează şi coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizează implementarea acestora; 

b) pregăteste, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, planurile de 

implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 

publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei publice locale sau judetene spre aprobare; 
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c) asistă operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul de accesare şi atragere 

a fondurilor pentru investiţii; 

d) pregăteste şi transmite rapoarte de activitate la Institutia Prefectului, Unitatea centrală de 

monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi 

programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, dupa caz; 

 e) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de conducerea 

consiliului judetean. 

 

SECTIUNEA a-8-a 

8. DIRECTIA  AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM 

 

Art.53. Directia amenajarea teritoriului şi urbanism este subordonata unui vicepresedinte 

nominalizat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Alba, este condusă de arhitectul şef si 

are in componenta sa:  

           8.1. Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare si control; 

8.2. Compartimentul urbanism, avizare, autorizare; 

 8.3. Compartimentul gestiunea peisajelor culturale; 

 8.4. Serviciul coordonare programe şi proiecte. 

Art.54. (1) Atributiile arhitectului sef sunt: 

a) asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorială şi le supune aprobării 

consiliului judeţean; 

b) asigură elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean; 

c) propune asocierea, în condiţiile legii, a judeţului cu comunele şi oraşele interesate şi 

coordonează elaborarea planurilor zonale de amenajare a teritoriului; 

d) supune aprobării consiliului judeţean documentaţiile de amenajare a teritoriului; 

e) acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de 

amenajare a teritoriului aprobate; 

f) desfăşoară activitati de interes public ale căror scopuri principale sunt dezvoltarea 

durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la 

nivelul unităţii administrativ-teritoriale; 

g) în activitatea sa arhitectul-şef este sprijinit de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului 

şi urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate 

în vederea luării deciziilor; 

h) cooperează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice în vederea transpunerii liniilor directoare de 
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dezvoltare durabilă la nivel naţional, politicilor sectoriale, programelor naţionale şi 

proiectelor prioritare; 

i) urmareste respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de 

constructii pe teritoriul administrativ al judetului, precum si respectarea disciplinei in 

urbanism si amenajarea teritoriului legata de procesul de autorizare a constructiilor; 

j) raspunde de modul de organizare si desfasurare a activitatilor aferente atributiilor proprii 

si lea compartimentelor din subordine; 

k)  coordoneaza activitatile de elaborare a informarilor, rapoartelor sau studiilor legate de 

competentele ce-i revin sau ale unor obiective complementare; 

l) acorda asistenta tehnica de specialitate autoritatilor administraţiei publice locale; 

m) asigura cuprinderea prevederilor si obiectivelor planurilor de amenajare a teritoriului 

national şi regional in documentatiile de urbanism ale unitatilor administrativ – teritoriale 

din judet; 

n) elaboreaza propunerile temelor de proiectare pentru documentatii de urbanism si 

amenajare a teritoriului si, dupa caz, reactualizarea celor existente; 

o) colaboreaza cu reprezentantii ministerelor si ai altor organisme centrale sau locale pentru 

fundamentarea unor documentatii, elaborarea unor proiecte, executarea de lucrari; 

p) coordoneaza activitatea de avizare si de emitere a certificatelor de urbanism si autorizare 

a documentatiilor care intra in competenta decizionala a consiliului judetean, respectiv a 

presedintelui acestuia; 

q) verifica documentatiile tehnice si semneaza avizul structurii de specialitate in cazurile in 

care emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare este de 

competenta primarilor; 

r) urmareste elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judetului, unitatilor 

administrativ – teritoriale, statiunilor turistice; 

s) emite avizul arhitectului sef pentru documentatiile de urbanism si de amenajare a 

teritoriului analizate in cadrul Comisiei tehnice judetene de amenajare a teritoriului şi 

urbanism; 

t) organizeaza evidenta monumentelor, ansamblurilor, siturilor istorice, de arhitectura, a 

monumentelor naturii si a peisajelor culturale, precum si a bancii de date urbanistice si 

de amenajarea teritoriului; 

u) avizeaza documentatiile tehnice intocmite conform Hotărârii Guvernului nr.834/1991 

pentru aprobarea eliberarii cetificatelor de atestare a drepturilor de proprietate asupra 

terenurilor; 

v) colaboreaza cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice si cu unitatile 

administrativ teritoriale in activitatea de introducere a sistemului informational specific 

domeniului imobiliar edilitar si bancii de date urbane. 
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(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre 

presedintele consiliului judetean. 

Art.55. Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare si control 

indeplineste urmatoarele activitati: 

a) pune in executare prevederile legale in domeniul amenajarii teritoriului, cadastrului si gestiunii 

localitatilor; 

b) urmareste punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana si a politicilor urbane, precum 

si a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; 

c) initiaza, coordoneaza din punct de vedere tehnic, elaboreaza, avizeaza si propune spre aprobare 

strategiile de dezvoltare teritoriala urbana precum si documentatiile de amenajare a teritoriului 

si de urbanism; 

d) coordoneaza activitatea autoritatilor publice locale in domeniul urbanismului si acorda asistenta 

tehnica de specialitate primarilor in vederea stabilirii orientarilor generale privind dezvoltarea 

urbanistica a localitatilor; 

e) asigura secretariatul Comisiei tehnice judetene de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

f) convoaca si asigura dezbaterea lucrarilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si 

urbanism; 

g) verifica documentatiile de urbanism, amenajare a teritoriului ce urmeaza a fi supuse avizarii sau 

aprobarii potrivit competentelor legale, sub aspectul: 

- respectarii prevederilor legale referitoare la accesibilitatea persoanelor cu handicap; 

- protejarii si punerii in valoare a patrimoniului natural, cultural si construit; 

- utilizarii eficiente a terenurilor in acord cu functiunile urbanistice adecvate; 

- calitatii cadrului construit, amenajat si plantat; 

- prevederii masurilor de protejare a localitatilor impotriva dezastrelor naturale. 

h) redacteaza avizul arhitectului sef pe baza fundamentarii din punct de vedere tehnic a Comisiei 

tehnice judetene de amenajare a teritoriului si urbanism si in baza avizelor emise anterior  

pentru documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului; 

i) redactează şi eliberează avizele de oportunitate necesare aprobării Planului Urbanistic Zonal, la 

solicitarea consiliilor locale care nu dispun de structuri de specialitate, în vederea aprobării 

acestora în Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului si urbanism; 

j) asigura informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea planurilor de amenajare a 

teritoriului, conform Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului si urbanism, precum si in conformitate cu ”Regulamentul local de implicare a 

publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism”, 

aprobat de Consiliul Judetean Alba prin Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 

103/21.04.2011; 
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k) intocmeste pe baza solicitarilor consiliilor locale lista cu prioritatile privind elaborarea Planului 

Urbanistic General si Regulamentului Local de Urbanism in vederea accesarii de fonduri 

pentru finantare; 

l) comunica Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice si Inspectoratului 

Regional în Construcţii Centru - Direcţia Judeţeană de Control în Construcţii Alba datele 

solicitate cu privire la documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului; 

m) pentru documentatiile proprii de urbanism si amenajarea teritoriului, urmareste obtinerea 

avizelor necesare si aprobarea acestora; 

n) gestioneaza documentatiile tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului realizate din fonduri 

proprii, precum si cele obtinute in urma avizarii in Comisia tehnica judeteana de amenajare a 

teritoriului si urbanism; 

o) organizează procedurile de achizitie publica si intocmeşte documentatiile de atribuire pentru 

documentatiile tehnice de urbanism si amenajare a teritoriului realizate din fonduri proprii; 

p) culege, stocheaza si prelucreaza date privind gestiunea teritoriului administrativ al Judetului 

Alba necesare întocmirii strategiilor de dezvoltare; 

q) urmareste respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii pe 

teritoriul administrativ al judetului, precum si respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea 

teritoriului legat de procesul de autorizare a constructiilor;  

r) intocmeste procese - verbale de constatare a contraventiilor in situatiile de incalcare a 

prevederilor Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 

s) asigura secretariatul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării 

structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare; 

t) verifica documentatiile depuse spre avizare in cadrul Comisiei socio-economice de examinare 

şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, sub aspectul: 

- localizarii spatiale a impactului urbanistic al implantarii structurii de vanzare; 

- protejarii intereselor consumatorilor, impactul socio-economic si crearea de locuri de 

munca; 

- impactului asupra comertului existent in zona. 

u) redacteaza avizul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării structurilor 

de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare; 

v) initiaza si indeplineste procedura privind angajarea cheltuielilor din buget, pentru proiectele 

initiate de Arhitectul Sef, conform prevederilor Dispozitiei nr.410/2010 a Presedintelui 

Consiliului Judetean Alba; 

w) analizează si solutioneaza petitiile cetatenilor în domeniul amenajarii teritoriului, cadastrului şi 

gestiunii localităţilor; 
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x) verifica si receptioneaza documentatiile topografice aferente terenurilor aflate in patrimoniul 

societatilor comerciale cu capital de stat la data infiintarii acestora, in vederea eliberarii 

certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr.834/1991 si fundamenteaza proiectele de hotarare; 

y) intocmeste pe baza solicitarilor consiliilor locale lista cu prioritatile privind lucrarile de 

cadastru de specialitate imobiliar-edilitar in vederea accesarii de fonduri pentru finantare; 

z) organizeaza si coordoneaza constituirea si dezvoltarea bancilor de date urbane; 

aa) participa la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare si le avizeaza din punct de vedere al 

conformitatii cu documentatiile de amenajarea teritoriului si de urbanism legal aprobate; 

bb) avizeaza proiectele de investitii publice din punctul de vedere al conformitatii cu 

documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate; 

cc) asigura, la cerere, autoritatilor publice locale, asistenta tehnica de specialitate in domeniul 

activitatii de amenajare a teritoriului, gestiunea localitatilor si disciplina in constructii; 

dd) cooperează cu Agentia de dezvoltare regionala in vederea participarii la actiuni comune si 

transmite acesteia propuneri pentru elaborarea strategiilor în domeniul amenajării teritoriului;   

ee) asigura evidenta si pastrarea tuturor documentelor si actelor  emise in cadrul compartimentului 

si predarea acestora la arhiva institutiei; 

ff) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către arhitectul şef şi conducerea Consiliului Judeţean 

Alba care au legătură cu activitatea compartimentului. 

Art. 56. Compartimentul urbanism, avizare, autorizare efectueaza urmatoarele activitati: 

a) pune in executare prevederile legale in domeniul urbanismului si al autorizarii executarii 

lucrarilor de constructii; 

b) acorda asistenta tehnica de specialitate in domeniul urbanismului primarilor comunelor, 

oraşelor şi municipiilor din judeţ; 

c) asigură îndrumare de specialitate solicitantilor cererilor pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism; 

d) analizeaza cererile si verifica documentatiile tehnice necesare eliberarii certificatelor de 

urbanism care intra in competenta de emitere a presedintelui consiliului judetean, precum si cele 

pentru eliberarea certificatelor de urbanism care intra in competenta de emitere a primarilor 

comunelor, potrivit prevederilor legale; 

e) intocmeste si elibereaza certificatele de urbanism care intra in competenta de emitere a 

presedintelui consiliului judetean pentru documentatiile tehnice analizate, precum si avizele structurii 

de specialitate solicitate de catre primarii comunelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism care 

intra in competenta de emitere a acestora, potrivit prevederilor legale; 

f) asigură evidenta la zi a certificatelor de urbanism eliberate, precum si a avizelor structurii 

de specialitate date pentru eliberarea certificatelor de urbanism de catre primarii comunelor; 
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g) analizeaza cererile, verifica si examineaza documentatiile tehnice (Documentatie Tehnica 

pentru Autorizatia de Constructie/Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de 

Demolare/Documentatia Tehnica de Organizare Executie Lucrari) pentru eliberarea autorizatiilor de 

construire/desfiintare emise de preşedintele consiliului judetean precum si pentru autorizatiile de 

construire/desfiintare emise de primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, potrivit prevederilor 

legale, stabilind si taxele aferente; 

h) intocmeste si elibereaza autorizatiile de construire/desfiintare care intra in competenta 

presedintelui consiliului judetean pentru documentatiile (Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de 

Constructie/Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Demolare/Documentatia Tehnica de 

Organizare Executie Lucrari) analizate, precum si avizele structurii de specialitate solicitate de catre 

primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, pentru eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare 

care intra in competenta acestora; 

i) asigură evidenta la zi a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate precum si a avizelor 

structurii de specialitate date pentru eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare de catre primarii 

comunelor; 

j) intocmeste lunar lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare 

emise in luna precedenta si o afiseaza la panoul de afisaj al institutiei pentru consultare publica si/sau 

pe pagina de internet a instituţiei; 

k) asigura caracterul public al activitatii de eliberare a certificatelor de urbanism si a 

autorizatiilor de construire/desfiintare după un program zilnic; 

l) asigură păstrarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire/desfiintare precum 

si  a avizelor structurii de specialitate impreuna cu documentatiile tehnice aferente, pe care le preda la 

arhiva institutiei potrivit prevederilor legale; 

m) asigura aplicarea prevederilor legale privind calcularea si incasarea taxelor stabilite pentru 

eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire/desfintare si a avizelor structurii de 

specialitate; 

n) urmareste termenele de valabilitate a autorizatiilor de construire/desfiintare iar cu cel putin 

15 zile inainte de expirarea valabilitatii instiinteaza beneficiarii autorizatiilor de construire pentru 

declararea valorii reale a lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare; 

o) comunica în scris compartimentului buget situaţia taxelor incasate in fiecare luna pentru 

emiterea certificatului de urbanism si autorizatiei de constructie/de demolare, prelungirea termenelor 

de valabilitate ale certificatului de urbanism si autorizatiei de constructie/demolare şi pentru emiterea 

avizelor structurii de specialitate pentru certificatului de urbanism si autorizatiei de constructie/ 

demolare; 

p) comunica la Direcţia Regională în Construcţii Centru – Compartimentul de Control şi 

Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor în Construcţii Alba, dupa efectuarea regularizarii taxei de 
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autorizare, valoarea finala a investitiei asa cum a fost calculata la efectuarea receptiei la terminarea 

lucrarilor; 

q) transmite lunar la Direcţia Regională de Statistică Alba situaţia autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare eliberate de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba până la data de 10 a 

fiecărei luni, pentru perioada anterioară; 

r) colaboreaza cu celelalte compartimente pentru intocmirea si gestionarea computerizata a 

documentelor si situatiilor rezultate din activitatea compartimentului; 

s) solutioneaza petitiile si propunerile cetatenilor în domeniul urbanismului; 

t) indeplineste alte activitati stabilite în scris de către arhitectul sef si conducerea institutiei 

care au  tangenta cu activitatea compartimentului. 

 Art.57. Compartimentul gestiunea peisajelor culturale indeplineste urmatoarele activitati: 

a) aplica prevederile Conventiei europene a peisajului pe teritoriul Judetului Alba; 

b) identifica peisajele din ansamblul teritoriului Judeţului Alba;  

c) propune masuri de protejare a peisajelor si masuri de valorificare a acestora ca resursa 

ce trebuie protejata; 

d) urmareste valorificarea oportunitatilor de dezvoltare oferite de prezenta peisajelor in 

teritoriu, în funcţie de aspectele ecologice, culturale si economice; 

e) elaboreaza strategii de conservare si punere in valoare a zonelor naturale protejate 

potrivit prevederilor legale, parte a strategiei de dezvoltare a judetului; 

f) urmareste identificarea si protejarea peisajelor prin documentatiile de urbanism si 

amenjarea teritoriului (Plan Amenajarea Teritoriului, Plan Urbanistic General, etc.); 

g) actioneaza pentru constientizarea populatiei in ceea ce priveste valoarea peisajelor; 

h) colaboreaza cu institutiile teritoriale implicate in protejarea peisajelor – autoritati 

publice locale, Agentia de Protectie a Mediului, institutii de cultura; 

i) acorda asistenta de specialitate autorităţilor administratiei publice locale din Judetul 

Alba in vederea accesarii programelor de finantare; 

j) acorda consultanta autorităţilor administratiei publice locale din Judetul Alba in 

implementarea proiectelor in vederea eficientizarii si cresterii capacitatii  administrative 

a acestora; 

k) colaboreaza cu directiile de specialitate la elaborarea proiectelor in domeniul gestiunii 

peisajelor culturale în care consiliul judeţean este aplicantul principal; 

l) identifica obiective investitionale, in acord cu Strategia de dezvoltare economica si 

sociala a Judetului Alba; 

m) acorda, la cererea autoritatilor administraţiei publice locale, asistenta de specialitate in 

vederea actualizarii/elaborarii strategiilor locale; 

n) realizeaza materiale informative in vederea prezervării peisajului cultural specific zonei 

Judeţului Alba; 
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o) indeplineste si alte atributii stabilite de catre arhitectul sef si conducerea institutiei, care 

privesc activitatea compartimentului. 

Art.58. Serviciul coordonare programe și proiecte este condus de un șef serviciu și are în 

structura sa: 

8.4.1. Compartimentul accesare proiecte; 

8.4.2. Compartimentul monitorizare și sustenabilitate proiecte. 

Art.59.  (1) Șeful serviciului îndeplinește următoarele atribuții: 

a) organizează si urmăreşte desfăşurarea activităţii din cadrul serviciului pentru realizarea 

atribuţiilor si sarcinilor primite din partea preşedintelui, vicepreşedinţilor, a directorilor si 

cele rezultate din actele normative sau cele rezultate din programele proprii; 

b) coordonează modul de întocmire şi actualizare a bazei de date cu nevoile de dezvoltare ale 

judeţului Alba identificate de Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate acestuia, 

autorităţile publice locale, societatea civilă şi mediul de afaceri din judeţ, participând la 

elaborarea documentelor strategice ce vizează dezvoltarea judeţului şi regiunii; 

c) coordonează întocmirea şi actualizarea bazei de date a proiectelor cu finanţare 

nerambursabilă ai căror solicitanţi sau parteneri sunt Consiliul Judeţean Alba, instituţiile 

subordonate, autorităţile publice locale, alte entităţi din domeniul public, non-

guvernamental sau privat din judeţ; 

d) coordonează activitatea de identificare, informare şi consiliere cu privire la sursele şi 

programele de finanţare nerambursabile active, interne şi externe pentru punerea în aplicare 

a proiectelor proprii ale consiliului judeţean, instituţiilor publice subordonate sau, la cerere, 

a proiectelor autorităţilor publice locale, organizaţiilor non-guvernamentale din judeţ și 

altor instituții; 

e) coordonează și contribuie la conceperea şi redactarea documentaţiilor necesare solicitării de 

finanţări nerambursabile pentru proiectele proprii ale consiliului judeţean şi ale instituţiilor 

subordonate. În acest sens, colaborează cu alte structuri din cadrul consiliului judeţean, cu 

instituţiile subordonate şi orice alte instituţii/organizaţii regionale, naţionale şi 

internaţionale. 

f) coordonează implementarea proiectelor proprii ale consiliului judeţean pentru care biroul a 

aplicat pentru obţinerea finanţării externe sau naţionale şi, după caz, asigură managementul 

acestora; 

g) coordonează și verifică asigurarea corespondenţei informaţionale cu ministerele de resort şi 

alte structuri guvernamentale şi regionale responsabile de gestionarea fondurilor 

nerambursabile externe şi interne; 

h) răspunde de elaborarea la termen a rapoartelor, informărilor si a altor lucrări in vederea 

prezentării lor conducerii consiliului judeţean; 
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i) repartizează activităţile din aria sa de responsabilitate, personalului de specialitate din 

cadrul serviciului si urmăreşte îndeplinirea acestora de către personalul din subordine; 

j) întocmeşte si actualizează fisa postului pentru personalul din subordine; 

k) evaluează necesarul de formare profesionala a personalului din subordine; 

l) evaluează performanta personalului din subordine; 

m) actualizează nomenclatorul arhivistic cu documentele gestionate în cadrul acestui serviciu. 

(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de către directorul 

executiv al direcţiei. 

Art.60. Serviciul coordonare programe și proiecte efectueaza urmatoarele activitati: 

8.4.3. Compartimentul accesare proiecte: 

a) intocmeşte şi actualizează baza de date cu nevoile de dezvoltare ale Judeţului Alba, identificate 

de Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate acestuia, autorităţile publice locale, 

societatea civilă şi mediul de afaceri din judeţ; 

b) intocmeşte şi actualizează baza de date a proiectelor cu finanţare nerambursabilă ai căror 

solicitanţi sau parteneri sunt Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate, autorităţile 

publice locale, alte entităţi din domeniul public, non-guvernamental sau privat din judeţ; 

c) participă la elaborarea documentelor strategice de dezvoltare socio-economică a Judeţului 

Alba; 

d) participă alături de celelalte judeţe ale Regiunii Centru la elaborarea de strategii regionale prin 

organismele create în acest sens; 

e) asigură secretariatul Grupului de lucru judeţean Alba- structură partenerială constituită în 

Judeţul Alba – care, alături de Comitetul Regional de Planificare al Regiunii Centru, are rol 

consultativ în elaborarea Planului de Dezvoltare Regională şi a portofoliului de proiecte la 

nivelul Regiunii Centru. În acest sens, organizează şi participă la întâlniri de lucru, seminarii ce 

vizează dezvoltarea socio-economică a judeţului, adresate potenţialilor beneficiari ai fondurilor 

de finanţare nerambursabilă; 

f) identifică, informează şi asigură consiliere cu privire la sursele şi programele de finanţare 

nerambursabilă active, interne şi externe, pentru punerea în aplicare a proiectelor proprii ale 

consiliului judeţean, instituţiilor publice subordonate sau, la cerere, a proiectelor autorităţilor 

publice locale, agenţilor economici, producătorilor agricoli, organizaţiilor non-guvernamentale 

din judeţ; 

g) concepe şi redactează documentaţiile necesare solicitării de finanţări nerambursabile pentru 

proiectele proprii ale consiliului judeţean şi ale instituţiilor subordonate. În acest sens, 

colaborează cu alte structuri din cadrul consiliului judeţean, cu instituţiile subordonate şi orice 

alte instituţii/organizaţii regionale, naţionale şi internaţionale; 

h) centralizează informaţii cu privire la implementarea proiectelor proprii ale consiliului judeţean 

şi alte instituţiilor subordonate pentru care s-a obţinut finanţare externă sau naţională; 



 57 

i) coordonează implementarea proiectelor proprii ale consiliului judeţean pentru care biroul a 

aplicat pentru obţinerea finanţării externe sau naţionale şi, după caz, asigură managementul 

acestora; 

j) propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice-private şi publice-publice în vederea 

susţinerii dezvoltării economice şi sociale a judeţului; 

k) participă la seminarii de pregătire/instruire pentru pregătirea/ contractarea/ implementarea/ 

monitorizarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă; 

l) asigură corespondenţa informaţională cu ministerele de resort şi alte structuri guvernamentale 

şi regionale (ex.: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru) responsabile de gestionarea 

fondurilor nerambursabile externe şi interne;  

m) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

n) intocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de activitate; 

o) intocmeşte proiecte de hotărâre specifice domeniului de activitate şi le supune aprobării 

consiliului judeţean; 

p) indeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare precum şi în hotărârile 

Consiliului Judeţean; 

q) efectuează îndosarierea actelor şi predarea lor la arhivă. 

8.4.4. Compartimentul monitorizare și sustenabilitate proiecte: 

a) centralizează informaţii pentru constituirea bazei de date cu privire la implementarea 

proiectelor proprii ale consiliului judeţean şi alte instituţiilor subordonate pentru care s-a 

obţinut finanţare externă sau naţională; 

b) propune constituirea echipei pluridisciplinare în vederea asigurării procesului de monitorizare, 

în funcție de specificul proiectului; 

c) elaborează planul semestrial de vizite în teren privind monitorizarea proiectelor; 

d) stabilește proceduri de lucru privind activitatea de monitorizare (tip raport, indicatori, 

periodicitate, etc); 

e) monitorizează și asigură sustenabilitatea proiectelor implementate de Serviciul coordonare 

programe și proiecte; 

f) efectuează  vizite de monitorizare în teren a proiectelor;  

g) intocmește rapoarte de monitorizare privind progresul proiectelor atât în perioada de 

implementare cât și în perioada de sustenabilitate; 

h) centralizează datele obținute în procesul de monitorizare, reflectate în rapoartele de 

monitorizare la sfârșitul perioadei de sustenabilitate a proiectelor; 

i) participă la seminarii de pregătire/instruire/formare profesională pe tema sustenabilității 

proiectelor cu finanţare nerambursabilă; 

j) intocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de activitate; 
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k) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

l) asigură corespondenţa informaţională cu organisme şi instituții  responsabile de gestionarea 

fondurilor nerambursabile externe şi interne;  

m) indeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare precum şi în hotărârile 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

CAPITOLUL III 

Dispozitii finale 

 

 Art.61. (1) Salariaţii din aparatul de specialitate al Consiliul Judeţean Alba sunt obligaţi să 

cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament. 

   (2) După comunicarea regulamentului, şefii structurilor de specialitate îl vor prezenta 

salariaţilor din respectivul compartiment. 

 Art.62. Modificarea sau completarea regulamentului se face ori de câte ori din actele normative 

apărute după aprobarea acestuia reies atribuţii. 

 Art.63. Biroul resurse umane împreună cu şefii compartimentelor de specialitate vor actualiza 

fişa fiecărui post. 

 Art.64. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de activitate 

specifice. 



ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 169/25.09.2013 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2015; 

Luând în dezbatere : 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean 

Alba nr. 169/25.09.2013; 

- Raportul de specialitate al  Direcţiei tehnice  nr. 17 439/21.09.2015; 

Văzând adresa S.C. Drumuri si Poduri Locale Alba S.A nr. 4414 din 17 septembrie 2015,  

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 17311/17.09.2015; 

Luând în considerare  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia administratie 

publica locală, juridică şi ordine publică; 

Având în vedere : 

- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 169/25.09.2013 privind concesionarea, prin atribuire 

directa, a drumurilor judetene si a serviciilor de administrare si intretinere curenta a acestora, pe timp de 

iarna, pe o perioada de 5 ani; 

- clauza 13.1 lit. e) din contractul de concesiune nr.15949/4556/08.10.2013; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art.1 Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr.15949/4556/08.10.2013, sens în care se 

va încheia Actul adiţional nr. 1, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre şi, în consecinţă, se 

abrogă Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 169/25.09.2013 privind concesionarea, prin atribuire 

directa, a drumurilor judeţene si a serviciilor de administrare si întreţinere curenta a acestora, pe timp de 

iarna. 

 Art.2. Direcţia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 

- S.C. Drumuri si Poduri Locale Alba S.A 

- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

   PREŞEDINTE                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

    Ion Dumitrel                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI 

Bumbu Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocna Mureş,  24. 09. 2015 

Nr.  154 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA  Anexa 

la Hotărârea  Consiliului Judeţean Alba 

nr.154/24.09. 2015  

 

 

ACT ADITIONAL NR.1 

la Contractul de concesiune nr.15.949/4.556/08.10.2013 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Judetul Alba prin Consiliul judeţean Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-ta 

I.I.C.Bratianu, nr.1, jud. Alba, telefon 0258/813380, cod fiscal 4562583, 

RO67TREZ00224840220XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat prin 

domnul Ion DUMITREL –presedinte si domnul  Marian AITAI –director executiv,  în calitate de 

CONCEDENT, pe de o parte, 

şi 

SC Drumuri şi Poduri Locale Alba SA,  cu sediul in Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.3, 

judetul Alba, tel/fax.0258/814007, inscris in Registrul Comertului sub nr.J01/23/1999, cod fiscal RO 

4331392, avand cont de virament nr.RO80RNCB0003037787430001, deschis la Banca Comerciala 

Romana, reprezentata prin doamna Mihaela Madaras -director general si doamna Dorina ALEXI- 

director economic, în calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte; 

 

In temeiul prevederilor clauzei 13.1. lit. e) din contractul de concesiune 

nr.15949/4556/08.10.2013, partile convin de comun acord incetarea contractului. 
 

Prezentul act aditional nr.1 la contractul de concesiune a fost încheiat în 2 exemplare originale, 

azi data de _______________________ 

 

                       Concedent,                                                                    Concesionar, 

           Consiliul Judetean Alba                                  S.C. Drumuri si Poduri Locale Alba S.A. 

   

Preşedinte, 

Ion DUMITREL 

 

 Director general, 
Mihaela MADARAS 

  Director economic, 

Dorina ALEXI 

Director executiv, 

Marian AITAI 

 

 

Director executiv, 

Dan POPESCU 

 

 

  

Avizat,                                                 

Consilier juridic 

 Avizat juridic, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

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 Dosarul nr. 

10400/117/2013 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 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 Dosarul nr. 10400/117/2013; 

-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 Dosarul nr. 

10400/117/2013, înregistrat sub nr. 158 din 10 septembrie 2015; 

-Raportul de specialitate comun al Direcţiei Tehnice și Direcției Juridică și Relații 

Publice nr. 16659/10.09.2015 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 Dosarul 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; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3-Comisia 

administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

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, cu modificările și completările ulterioare; 

 -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 31.12.2015, 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 nr. 111/2015. 



 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 

31.12.2015. 

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

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

regulate, până la data de 31.12.2015. 

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 Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 61/2015 

și nr. 111/2015, până la data de 31.12.2015. 

Art.5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Tehnice și Direcției 

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 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ                         

                                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                 Vasile Bumbu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocna Mureș, 24 septembrie  2015 

Nr.155 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea suplimentării cotizaţiei Județului Alba  

la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 24.09.2015; 

 Luând în dezbatere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării cotizaţiei 

Județului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pe anul 2015; 

 Raportul de specialitate comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi 

Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 16856/2015 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

suplimentării cotizaţiei Județului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pe 

anul 2015; 

Ținând cont de prevederile: 

 Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.45/2011 privind participarea Judeţului Alba, prin 

Consiliul judeţean Alba, la constituirea Asociaţiei „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 18/29.01.2015, privind aprobarea cotizației Județului 

Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pe anul 2015; 

 Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, nr. 4/2015, 

privind stabilirea suplimentării cotizaţiei Județului Alba, pe anul 2015; 

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

 art. 91-(5), lit. „a”, pct. 6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Avizul favorabil al Comisiei nr. 4 – Comisia educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

 

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 suplimentarea cotizației Județului Alba pentru Asociaţia „Clubul Sportiv de 

Volei Alba-Blaj”, pe anul 2015, și în consecință, se alocă din bugetul propriu al Judeţului Alba suma de 

200.000 lei.  

Art. 2. Direcţia Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi Direcţia Dezvoltare şi Bugete, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; 

- Asociaţiei „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”. 

 

 

PREȘEDINTE,                                                                         Contrasemnează, 

    ION DUMITREL                                                              SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                        VASILE BUMBU 

 

 

 

Ocna Mureș, 24.09.2015 

Nr. 156 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea suplimentării cotizaţiei Judeţului Alba  

la Asociaţia „Handbal Club Alba-Sebeş”, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 24.09.2015; 

 Luând în dezbatere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării cotizaţiei 

Judeţului Alba la Asociaţia „Handbal Club Alba-Sebeş”, pe anul 2015; 

 Raportul de specialitate comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi 

Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 16915/2015 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

suplimentării cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia „Handbal Club Alba-Sebeş”, pe anul 

2015; 

Ținând cont de prevederile: 

 Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.136/2011 privind participarea Judeţului Alba, prin 

Consiliul judeţean Alba, la constituirea Asociaţiei „Handbal Club Alba-Sebeş”, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 16/29.01.2015 privind aprobarea cotizaţiei Judeţului 

Alba la Asociaţia „Handbal Club Alba-Sebeş”, pe anul 2015; 

 Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei „Handbal Club Alba-Sebeş”, nr. 2/2015 privind 

aprobarea suplimentării cotizaţiei Judeţului Alba, pe anul 2015; 

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

 art. 91-(5), lit. „a”, pct. 6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Avizul favorabil al Comisiei nr. 4 – Comisia educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

 

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 suplimentarea cotizației pentru Asociaţia „Handbal Club Alba-Sebeş”, pe anul 

2015, și în consecință se alocă din bugetul propriu al Judeţului Alba suma de 100.000 lei. 

Art. 2. Direcţia Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi Direcţia Dezvoltare şi Bugete, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; 

- Asociaţiei „Handbal Club Alba-Sebeş”. 

 

 

PREȘEDINTE,                                                                         Contrasemnează, 

    ION DUMITREL                                                              SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                        VASILE BUMBU 

 

 

Ocna Mureș, 24.09.2015 

Nr. 157 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea suplimentării cotizaţiei Județului Alba  

la Asociaţia „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 24.09.2015; 

 Luând în dezbatere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării cotizaţiei 

Județului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, pe anul 2015; 

 Raportul de specialitate comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi 

Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 16970/2015 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

suplimentării cotizaţiei Județului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, pe 

anul 2015; 

Ținând cont de prevederile: 

 Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.213/13.12.2012 privind participarea Judeţului Alba, prin 

Consiliul judeţean Alba, la constituirea Asociaţiei „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 17/29.01.2015 privind aprobarea cotizaţiei Județului 

Alba la Asociaţia “Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, pe anul 2015; 

 Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei “Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, nr. 3/2015, 

privind stabilirea suplimentării cotizaţiei Județului Alba, pe anul 2015; 

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

 art. 91-(5), lit. „a”, pct. 6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Avizul favorabil al Comisiei nr. 4 – Comisia educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

 

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 suplimentarea cotizației Judeţului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Tenis 

Alba-Cugir”, pe anul 2015, și în consecință se alocă din bugetul propriu al Judeţului Alba suma de 20.000 

lei.  

Art. 2. Direcţia Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi Direcţia Dezvoltare şi Bugete, vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; 

- Asociaţiei „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                                                         Contrasemnează, 

    ION DUMITREL                                                              SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                        VASILE BUMBU 

 

 

Ocna Mureș, 24.09.2015 

Nr. 158 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate, 

organizate ca adăposturi de noapte  

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24septembrie 2015; 

Luând în dezbatere : 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea standardului minim de 

cost/zi pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca şi adăposturi de noapte, 

   - Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 17.244/17.09.2015. 

Văzând: 

  - Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba înregistrat 

la sediul Consiliului judeţean Alba sub nr. 14.591/10.08.2015, privind propunerea de aprobarea 

standardului de cost/zi pentru serviciile sociale destinate persoanelor fără adăpost – Cantină 

socială şi Adăpost de Noapte; 

 - Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba înregistrată 

la sediul Consiliului judeţean Alba sub nr. 16.614/15.09.2015.  

   - Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia dezvoltare 

economică, bugete, strategii.  

Având în vedere prevederile : 

- Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 

cantinelor sociale, Anexa 5 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate 

în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, 

-  Hotărârea nr. 23/06.01.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

-  Ordonanţa nr. 68/28.08.2003, privind serviciile sociale, art. 51 lit.b), art. 53 şi art. 53.2; 

- Legeanr.292/20.11.2011 a asistenţei sociale, actualizată, art. 112  alin. (3), lit. m) ; 

- art. 91 alin. (1) lit.d), alin (5) lit.a) pct.2 şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice 

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

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 70/2014 privind delegarea unor atribuţii Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

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

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

 

HOTĂRÂRE: 

 

 Art.1 Se aprobă standardul de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate, 

organizate  ca adăposturi de noapte, organizate și administrate de către furnizorii de servicii 

sociale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 



 Art.2 Standardul  de cost constituie criteriul în baza căruia se contractează serviciile 

sociale organizate ca adăposturi de noapte. 

 Art.3 Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre potrivit prevederilor de la Art. 1. 

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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, din cadrul Consiliului judeţean Alba 

- Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

- Municipiului Alba Iulia prin Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                 CONTRASEMNEAZĂ 

Ion Dumitrel                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  

                                                                                                     Vasile Bumbu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocna Mures, 24 .09.2015 

Inregistrat sub nr. 159 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean  şi  Oraşul 

Ocna Mureş  prin Consiliul local  în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului 

tehnic pentru obiectivul de interes comun "Amenajare bază de  tratament  şi agrement  în Oraşul Ocna 

Mureş” 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2015; 

Luând în dezbatere : 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean  şi  Oraşul Ocna Mureş  prin Consiliul local  în vederea întocmirii 

Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru obiectivul de interes comun "Amenajare bază de  

tratament  şi agrement  în Oraşul Ocna Mureş”; 

- Raportul comun de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete, al Direcţiei tehnice  şi al 

Direcţiei juridice şi relaţii publice nr. 17250/17.09.2015. 

Ţinând cont de solicitarea Oraşului Ocna Mureş nr. 13143/10.09.2015 înregistrată la Consiliul 

Judeţean Alba sub nr. 16723/10.09.2015. 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - Comisia cooperare interinstituţională 

si mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile : 

-art. 91 alin. (6) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-art.35, art. 46 (2) lit. „c” din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 4 şi art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 10 din HG 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor 

turistice, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi 

- obiectivul prioritar 3.3. din Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 130/31 iulie 2014; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art.1 Se aprobă Acordul de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean  şi  Oraşul Ocna 

Mureş  prin Consiliul local  în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru 

obiectivul de interes comun "Amenajare bază de  tratament  şi agrement  în Oraşul Ocna Mureş”,  

potrivit Anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. 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 

- Oraşului Ocna Mureş 

- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

 

PREŞEDINTE                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion DUMITREL                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                                 Bumbu Vasile 

 

 

Ocna Mureş, 24.09.2015 

Nr.160 
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ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 160/24..09.2015 

 

 

România        România 

           Judeţul Alba         Orașul Ocna Mureș 
      Consiliul Judeţean               Consiliul Local 

 

 

 

A C O R D   D E   A S O C I E R E 

 

 

I. Părţile 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-ţa Ion I.C. Bratianu, nr.1, judeţul Alba, 

tel. 0258/813380, fax 0258/813325, cod fiscal 4562583, reprezentat de domnul Ion Dumitrel — preşedinte; 

şi 

Orașul Ocna Mureș, prin Consiliul Local Ocna Mureș, cu sediul în Ocna Mureș, Str. Nicolae 

Iorga nr. 27, judeţul Alba, tel. 0258/871217, fax 0258/871217 cod fiscal 4563228, reprezentata 

de domnul Silviu Vințeler— primar; 

convin asupra încheierii prezentului Acord de asociere în următoarele condiţii: 

 

II.Obiectul  acordului 

Realizarea  Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru obiectivul de interes comun "Amenajare bază de  

tratament  şi agrement  în oraşul Ocna Mureş”; 

 

III.Valoarea acordului 

Valoarea estimată a prezentului Acord de asociere este 150 000 lei,  reprezentând  cheltuielile necesare realizării 

Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru obiectivul de interes comun "Amenajare bază de  tratament  şi 

agrement  în oraşul Ocna Mureş”; 

 

 

IV.Durata acordului 

Prezentul acord este încheiat pe  perioadă  de ______  ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților, şi 

intră în vigoare de la data semnării de către ambele părţi.  

 

 

V. Drepturile şi obligațiile părţilor 

 

V.1. Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba: 
- Suportă din bugetul propriu al Judeţului Alba contravaloarea a  ½  din cheltuielile aferente realizării Studiului de 

fezabilitate la obiectivul  de interes comun "Amenajare bază de  tratament  şi agrement  în oraşul Ocna Mureş” dar nu 

mai mult de  ½   din valoarea estimată la clauza III din prezentul acord; 

- Asigură suport, la cererea Oraşului Ocna Mureş,  în realizarea obiectului prezentului acord,  în toate etapele de 

execuţie sens în care enumerăm cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ: va urmări modul de realizare  din punct de 
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vedere cantitativ, calitativ şi valoric,  va participa în comisiile de elaborare a documentațiilor de atribuire a achizitiilor 

publice, în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitii publice, va urmării concordanța 
cu oferta adjudecată în comisiile de recepție la finalizarea lucrărilor , etc.; 

- Efectuează receptia serviciilor împreună cu reprezentanții Oraşului Ocna Mureş; 

- La finalizarea Studiului de fezabilitate şi al Proiectului Tehnic , în funcţie de soluţiile identificate,  Judeţul Alba şi 

Oraşul Ocna Mureș  vor  hotărî de comun acord  modificarea,  prelungirea sau încetarea Acordului de asociere . 

 

V.2. Orașul Ocna Mureș prin Consiliul Local Ocna Mureș 

- Suportă din bugetul propriu al Oraşului Ocna Mureş contravaloarea a  ½  din cheltuielile aferente realizării Studiului 

de fezabilitate la obiectivul  de interes comun "Amenajare bază de  tratament  şi agrement  în oraşul Ocna Mureş” ; 

- Suportă, din bugetul propriu al Oraşului Ocna Mureş sau/şi din finantări obţinute din fonduri externe nerambursabile,  

contravaloarea cheltuielilor totale aferente realizării Proiectului tehnic la obiectivul  de interes comun "Amenajare bază 

de  tratament  şi agrement  în oraşul Ocna Mureş” ; 

- Asigură managementul obiectivului inclusiv în etapa achizitiei serviciilor, 

- Organizează licitațiile şi contractează serviciile; 

- Urmăreşte încadrarea în graficele de timp stabilite;  

- Urmăreşte modul de prestare a serviciilor  cantitativ şi calitativ; 

-Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi juridică 

(subcontractanti, termene de decontare, sume aferente serviciilor prestate, etc); 

- Efectuează receptia serviciilor împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Alba; 

- Transmite Consiliului Județean Alba informații despre progresul  realizării obiectului, întocmirea şi fumizarea 

rapoartelor tehnice intermediare și finale, dacă e cazul,  precum şi orice alte date solicitate cu privire la realizarea 

obiectului prezentului acord; 

- Întocmeşte şi transmite Consiliului Județean Alba, Certificatele de plată intermediare şi finale, însoțite de documentele 

justificative aferente (copie factură fiscală, contracte de achiziţii, etc.), cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte 

şi cu respectarea prevederilor OMFP Nr. 2281 din 7 iulie 2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonana de 

Urgență Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale; 

- La finalizarea Studiului de fezabilitate şi al Proiectului Tehnic , în funcţie de soluţiile identificate,  Judeţul Alba şi 

Orașul Ocna Mureș  vor  hotărî de comun acord  modificarea,  prelungirea sau încetarea Acordului de asociere . 

 

 

VI . Forţa majoră 

 Forta majoră este constatată de o autoritate competentă. 

 Forta majoră exonerează părtile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 

perioada în care actionează aceasta. 

 

 

VII. Litigii 

Diferendele, de orice fel, care pot apărea în derularea contractului, se vor rezolva de către părţile contractante pe cale 

amiabilă. 

În situaţia în care diferendele între părţi nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în 

legătură cu acest contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente. 

 

 

VIII..Dispoziţii finale 
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Modificarea clauzelor prezentului acord se va face cu acordul părţilor contractante, prin acte adiţionale. 

 

Prezentul Acord de asociere s-a încheiat astăzi, în data de...........  în  (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte. 

 

      Judeţul Alba        Oraşul   Ocna Mureş 

                prin            prin  

 Consiliul Judeţean Alba               Consiliul  Local Ocna Mureş 

       PRESEDINTE,                     PRIMAR, 

         Ion Dumitrel              Vinţeler  Silviu 

 

      

  Director executiv         Director economic, 

        Aitai Marian        

 

 Director executiv  

    Popescu Dan 

 

                       

       CFP         CFP 

 

 

        Consilier Juridic       Consilier Juridic 

 

 

  



ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea de către Consiliul Judetean Alba a modificarii  prevederilor clauzei 3 si a clauzei 8 

din Acordul de asociere nr. 7231/7851/2015, între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean şi Municipiul 

Blaj prin Consiliul Local, în vederea realizării  în comun a obiectivului “Amenajare baza de agrement în 

Municipiul Blaj” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2015; 

Luând în dezbatere : 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea de către Consiliul Judetean 

Alba a modificarii  prevederilor clauzei 3 din Acordul de asociere nr. 7231/7851/2015, între Judeţul 

Alba prin Consiliul Judeţean şi Municipiul Blaj prin Consiliul Local, în vederea realizării  în comun a 

obiectivului “Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj” ; 

 - Raportul de specialitate comun al Direcţiei de dezvoltare şi bugete, al Direcţiei tehnice nr. 

16914 / 14.09.2015 ; 

Ţinând cont de adresa Municipiului Blaj nr. 16317/09.09.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean 

Alba sub nr. 16692/10.09.2015,  

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Dezvoltare economică, 

bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin (1) lit „b”; alin (3) lit. „f” din Legea  administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art. 35 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Judeţean Alba nr. 20/29.01.2015 prin care s-a aprobat Acordul de 

asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean  şi  Municipiul Blaj prin Consiliul Local,  în vederea 

realizării  în comun a obiectivului “Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj”; 

- Hotararea Consiliului Judeţean nr. 79 din 28.04.2015 prin s-a aprobat trecerea din proprietatea 

municipiului Blaj şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj în proprietatea judeţului 

Alba şi administrarea Consiliului judeţean Alba, a cotei de ½, în devălmăsie, din imobilul, teren şi 

construcţii,  identificat in CF. 72553 Blaj, cu nr.top/cadastral 72553, 72553-C1 si 72553-C2 în suprafaţa 

totala de 10.476 mp; 

- Hotararea Consiliului Judetean  nr. 97/28.05.2015 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico–

economici  si Devizul general privind cheltuielile de capital necesare realizării  în comun a obiectivului 

“Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj”. 

- Acordul de asociere nr. 7231/7851/2015  incheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean şi 

Municipiul Blaj prin Consiliul Local în vederea realizării  în comun a obiectivului “Amenajare baza de 

agrement în Municipiul Blaj”. 

 

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

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

      

     HOTĂRÂRE 

 

 Art.1. Se aproba modificarea prevederilor clauzei 3 si a clauzei 8 din Acordul de asociere nr. 

7231/7851/2015, între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean şi Municipiul Blaj prin Consiliul Local, în 



vederea realizării  în comun a obiectivului “Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj” care va 

avea urmatorul cuprins:  

 

“  3. Valoarea acordului  

Valoarea prezentului acord de asociere este de 4.630.988 lei fara TVA reprezentand toate 

cheltuielile necesare realizarii obiectivului “Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj”, 

incepand cu proiectare, dirigentia de santier si cotele catre Inspectoratul de Stat in Constructii , 

inclusiv valoarea efectiva a realizarii investitiei rezultata in urma procedurii de achizitie publica , alte 

cheltuieli legale, legate de realizarea  obiectivului de investitii.       „  

respectiv, 

„ 8. Dispozitii finale  

8.1. Modificarea/completarea clauzelor prezentului acord se va face cu acordul partilor contractante, 

prin acte aditionale de catre ordonatorii principali de credite cu exceptia prevederilor privind valoarea 

acordului si drepturile de proprietate.         „   
       

Art.2. Direcţia dezvoltare şi bugete si Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 

- Municipiului Blaj 

- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE,                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion DUMITREL                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocna Mureș, 24.09.2015 

Nr. 161 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adițional nr. 8 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 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2015; 

Luând în dezbatere : 

 - Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 8 la 

Acordul de Participare din 06.07.2006 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, Municipiul Alba Iulia prin Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia şi 

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 17.348./18.09.2015. 

Văzând: 

 - Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 

11.762/17.09.2015.  

 - Adresa Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia nr. 528/16.09.2015  

Având în vedere prevederile : 

-  art.112 (3) lit. „p”și art. 114 (1) lit. „a” și „b”din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011,  

- art.12  (3) din Legea nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

-  art. 91 alin. (1) lit.d), alin (5) lit.a) pct.2 şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice 

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

-  Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 70/2014 privind delegarea unor atribuţii Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

- Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate şi protecţie socială; 

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

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

 

HOTĂRÂRE: 

 

 Art.1 Se aprobă Actul Adițional nr. 8 la Acordul de Participare 

14307/5104/499/06.07.2006 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, Municipiul Alba Iulia prin Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia şi Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, cu următoarea modificare:  

“Art. I. Se modifică art. 6 - Durata Acordului de participarecare va avea următorul cuprins: 

Acordul de participare se prelungește cu o lună şi intră în vigoare, urmând să producă efecte 

juridice depline începând cu data de 01.10.2015, după aprobarea lui de către Consiliul Judeţean 

Alba. 

Art.2 Actul Adițional nr. 8 este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3 Celelalte clauze ale Acordului de participare rămân în vigoare. 

Art.4 Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre potrivit prevederilor de la Art. 1. 

 

 



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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, din cadrul Consiliului judeţean Alba 

- Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

- Municipiului Alba Iulia prin Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia 

- AsociaţieiFilantropia Ortodoxă Alba Iulia.  

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE                                           CONTRASEMNEAZA 

Ion Dumitrel                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  

    Vasile Bumbu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocna Mures, 24.09.2015 

Inregistrat sub nr. 162 

 

 



 ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea garantării împrumutului bancar ce se va contracta de către Societatea 

„Parcul Industrial Cugir” SA  

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării împrumutului 

bancar ce se va contracta de Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, nr.17197/16.09.2015; 

Văzând: Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 Comisia dezvoltare economică, 

bugete, strategii. 

Adresa societăţii Parcul Industrial Cugir SA nr. 133/15.09.2015 înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba sub nr. 17142/16.09.2015; 

Având în vedere prevederile: 

- Art.555, art.2365 şi art.2377 din Noul Cod civil  

- Art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

- Art.91 alin.(1) lit.c, art.91 alin. (2) lit.d), art.119 şi art.121 alin (1) şi (2) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art.97 şi 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 garantarea împrumutului bancar ce se va contracta de către Societatea 

„Parcul Industrial Cugir” SA cu imobilul Sediu administrativ OB 121, situat în Cugir, str. 

Victoriei, nr.8A, judeţul Alba, înscris în Cartea Funciară nr.70414 Cugir nr. cadastral 70414, 

nt.Top 4255/2/7/2, 4255/4/4/3/2, 4255/2/16/4/2 şi teren aferent înscris în CF nr.70413 Cugir, 

nr.top.4255/2/7, 4255/4/4/3/1, 4255/2/16/4/1 proprietate privată a Judeţului Alba. 

 

Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 

îndeplinească procedurile legale privind încheierea contractului de garanţie în faţa notarului 

public. 

Art.3  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete va duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

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

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba 

- Societăţii Parcul Industrial Cugir SA 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează, 

           Ion DUMITREL                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                      Vasile BUMBU 

 

 

Ocna Mureș,  24.09.2015  

Nr.163   



































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editat şi tipărit de Consiliul Judeţean Alba 

Adresa: Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu nr.1, Jud. Alba 

Tel: 0258-813380, Fax 0258-813325 

E-mail: cjalba@cjalba.ro 
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