
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind includerea unui bun în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba  

şi aprobarea concesionării acestuia către S.C. APA–CTTA  S.A. Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind includerea unui bun în Inventarul 

proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către S.C. APA–CTTA  

S.A. Alba; 

- raportul de specialitate nr. 410/12.01.2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” înregistrată la 

Consiliul Județean Alba cu nr. 236/07.01.2016. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 2019/2010, 126/2011, 240/2011, privind 

includerea unor bunuri în Inventarul proprietății private a Județului Alba și aprobarea 

concesionării acestora către S.C. APA-CTTA S.A.; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba ; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1969-12770/2008. 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a bunului 

achiziţionat de către S.C. APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și 

Dezvoltare, cuprins în Anexa nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către S.C. APA-CTTA S.A. Alba a bunului menţionat la 

art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

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

Art. 3. Se aprobă lista obiectelor de inventar provenind din active fixe corporale amortizate 

integral, care au fost concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. , cuprinse în Anexa nr. 2. 

Art. 4. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean 

Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „APA ALBA”; S.C.  APA–CTTA S.A Alba; Direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

     PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                   Avizat, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU    
Înregistrat sub nr. 3 

Alba Iulia, 12 ianuarie 2016 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului județean Alba nr. 3/12 ianuarie 2016 

 

 

 

 

Lista 

cu bunul achiziționat de către S.C. APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, 

Înlocuire și Dezvoltare care va fi cuprins în Inventarul proprietății private a județului Alba 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventor (lei) 

1. Aparat de sudură cap la cap de 500 

MM ZHCB 500 

buc. 1 44.047,80 44.047,80 

TOTAL: 44.047,80 

 

 

 

     PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 
 

                   Avizat, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului județean Alba nr. 3/12 ianuarie 2016 

 

 

 

 

Lista 

Materialelor de natura obiectelor de inventar provenind din active fixe corporale amortizate 

integral, concesionate către S.C. APA–CTTA S.A.  

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectului de 

inventar provenind din 

active fixe amortizate 

integral 

U.M. Anul 

dării în 

folosință 

Cantitatea Valoare de 

inventar 

(lei) 

Valoare 

justă (lei) 

1. Motofierăstrău PROMO MS 

361/40 STIHL 

buc. 2010 1 2.222,58 1.200,00 

2. Calculator KB DELUXE buc. 2011 1 2.342,74 1.350,00 

3. Calculator (SISTEM 

INTEL13-2100) 

Buc. 2011 1 2.435,48 1.280,00 

4. Calculator (SISTEM 

INTEL13-2100) 

Buc. 2011 1 2.435,48 1.280,00 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 
 

                   Avizat, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor judeţene, administrate de 

Consiliul judeţean Alba la 31 decembrie 2015 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a 

drumurilor judeţene, administrate de  Consiliul judeţean Alba la 31 decembrie 2015; 

 - raportul de specialitate nr. 469 din 13.01.2016 al Direcţiei tehnice; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 7, art. 22, art. 24 și art. 59 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - anexa nr. 2 Rețeaua de drumuri județene din H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea 

încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată 

deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Articol unic 

Se aprobă “Starea de viabilitate a drumurilor judeţene, administrate de Consiliul 

judeţean Alba la 31.12.2015” conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba și Direcţiei Tehnice din 

aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inregistrat sub nr. 4 

Alba Iulia, 12 ianuarie 2016 



CONSILIUL JUDETEAN ALBA

SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDETENE

Nr. 

crt.
Denumirea şi traseul drumului

Lungimea 

drumului km.

Sectorul de 

drum km.- 

km.

Drum 

asfaltat

Drum 

pietruit

Drum 

pămănt

Latimea 

drumului 

ml.

Noduri şi 

variante

Stare 

tehnica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

0+000

1+100

1+100

1+465

0+000

7+540

7+540

9+390

0+000

9+200

9+200

13+200

0+000

2+000

2+000

10+190

47+865

52+165

0+000

16+675

0+000

5+725

5+725

11+725

11+725

25+000

25+000

32+000

0+000

21+526

6,00

6,00

4,00

4,00

B

B

B

M

R

I

M

FB

B

M

B

B

R

B

M

4 DJ 105 M: DN 1 - Oiejdea - Ighiu

5 DJ 106 E: limita jud. Sibiu - Dobra - Sugag 
DN 1; DN 

67 C
6,004,300

6,00

7,000

8
DJ 106 I: DN 1 - Cunta - Drasov - Spring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 

(Berghin)
21,526

7 32,000

5,725

DJ 106 H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilesti - Intregalde (DJ 107 K)

6,00 DN1

6,00 DJ 107 H

6,000

6
DJ 106 F: DN 1 (Camping Cut) - Calnic - Reciu - Garbova - lim. jud. 

Sibiu
16,675 16,675

8,190

4,300

10,190

1,100

5,00

DN1

6,00

6,00

9,200

DN 1; DJ 

106 H

13,200
DJ 103 G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - limita 

jud.Cluj

2,000

5,00

0,365

6,00

DIRECTIA TEHNICA

1 DJ 103 D: DN 1 - Decea - DN 1 1,465

21,526

3

STAREA DE VIABILITATE 

a drumurilor județene administrate de Consiliul Judetean Alba 

la 31 decembrie 2015

4,000

DN 1; DJ 

107

7,540

2 DJ 103 E: DN 1 - Garbova de Jos - Garbovita - Garbova de Sus 9,390

13,275

1,850

DN1

6,00

DJ 107 K

5,00

ANEXA

la Proiectul de hotarare nr. 4 din 13 ianuarie 2016

1



Nr. 

crt.
Denumirea şi traseul drumului

Lungimea 

drumului km.

Sectorul de 

drum km.- 

km.

Drum 

asfaltat

Drum 

pietruit

Drum 

pămănt

Latimea 

drumului 

ml.

Noduri şi 

variante

Stare 

tehnica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1+210

12+750

12+750

17+029

17+029

18+029

18+029

24+700

24+700

25+929

25+929

29+929

0+000

16+300

0+000

3+300

1+536

20+400

20+400

26+600

26+600

47+760

50+760

78+000

3+900

8+045

8+045

22+450

22+450

26+125

26+125

29+925

0+000

11+550

11+550

18+106

18+106

20+641

20+641

22+000
B

B

B

M

FB

B

M

B

B

B

B

M

B

M

B

B

FB

B

M

M

6,556

6,00

6,00

6,00

4,000

1,000

6,671

DJ 106 K: Sebes (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secasel - DJ 107

1,229

4,279

9

6,0011,540

10 DJ 106 L: Spring - Ungurei - Rosia de Secas 16,300 16,300

28,719

6,00

6,00

DN 1; DJ 

107
6,00

6,200

11 DJ 106 M: Cut (DN 1) - Calnic 3,300 3,300

DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - 

Secasel - Cergau Mare - Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - 

Jidvei - Santamarie - Cetatea de Balta - limita jud.Mures

12

18,864

73,464

6,00

6,00

DJ 107; DJ 

106 I

DN 1; DN 

14 B

6,00

DN 7

3,800

4,145

DN 1 

6,00

5,00

6,00

DJ 107 A: Alba Iulia - Parau lui Mihai - Vurpar - Campu Goblii - Dealu 

Ferului - Mereteu - Blandiana - Saracseu - limita jud. Hunedoara

14,405

DN 1, DN 

14 B

3,675

2,535

11,550

6,00

13 26,025

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

1,359

21,160

27,240

14
DJ 107 B: DN 1 - Santimbru - Galtiu - Coslariu - Mihalt - Colibi - Rosia 

de Secas 
22,000

6,00

2



Nr. 

crt.
Denumirea şi traseul drumului

Lungimea 

drumului km.

Sectorul de 

drum km.- 

km.

Drum 

asfaltat

Drum 

pietruit

Drum 

pămănt

Latimea 

drumului 

ml.

Noduri şi 

variante

Stare 

tehnica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

0+000

10+253

12+953

23+593

0+000

3+340

8+450

30+100

30+100

31+320

2+550

22+375

0+000

9+860

0+000

3+909

3+909

14+300

14+300

19+200

0+000

2+374

2+374

18+210

3+000

12+000

12+000

53+840

53+840

76+540

0+000

11+500

11+500

17+700

17+700

37+500

6,00

B

FB

M

B

B

M

B

M

M

B

M

B

B

B

B

FB

B

B

20

21

DJ 107 I: Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Râmeţ - Brădeşti - Geogel - 

Măcăreşti - Bârleşti Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârleşti - Mogoş - 

Valea Albă - Ciuciuleşti - Bucium - Izbita - Cojeşeni - Bucium Sat - DN 

74 (Cerbu)

15,836

2,374

73,540

DJ 107 K: Galda de Jos ( DJ 107 H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - 

DJ 107 I (Bârleşti)

22

9,000

22,700

41,840

19,20019

9,860

DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mures) - Noslac - Captalan - Copand - 

Stana de Mures - Gabud - limita jud. Mures

DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mures - Vama Seaca - Farau - Silea - 

limita jud. Mures
16

DJ 107 E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - 

Vama Seaca (DJ 107 D)
17

DJ 107 C: DJ 107 (Teleac) - Drambar - Seusa - Ciugud - Dumbrava - 

Oarda - Vintu de Jos - DN 7

18
DJ 107 F: Unirea (DJ 107 D) - Razboieni Cetate - Lunca Muresului - 

limita jud. Cluj

19,825 19,825

DJ 107 H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara 

Şard Ighiu (DN 74)

26,210

9,860

4,900

18,210

10,391

3,340

21,650

DN 1; DJ 

107; DN 7

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

37,500

19,800

6,200

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

3,909

1,220

11,500

10,253

10,640

20,89315

DN 1; DN 

74

DJ 107 D; 

DN 15

DJ 107 D

DN 1; DJ 

107 K; DN 

74

6,00

6,00

DN 1; DJ 

107 E

6,00

6,00

DN 1; DJ 

107 D

DJ 107 H; 

DJ 107 I 
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Nr. 

crt.
Denumirea şi traseul drumului

Lungimea 

drumului km.

Sectorul de 

drum km.- 

km.

Drum 

asfaltat

Drum 

pietruit

Drum 

pămănt

Latimea 

drumului 

ml.

Noduri şi 

variante

Stare 

tehnica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

0+000

5+150

42+000

67+000

0+000

2+600

0+000

1+150

1+150

4+340

4+340

9+840

0+000

4+000

4+000

7+500

0+000

4+754

4+754

13+280

0+000

3+150

3+150

15+000

0+000

0+650

0+650

4+950

4+950

8+500

0+000
8+000
8+000

13+000

0+000

10+000

10+000

12+400
B

B

B

M

B

M

B

B

M

I

M

B

M

B

B

B

B

R

B

10,000

DJ 107 R: Stremt (DJ 750 C) - Cetea - Benic (DJ 107 K) 7,500

32 DJ 141 D: DJ 106 I (Draşov) - Boz - Doştat - limită jud. Sibiu 12,400

8,50030

25 2,600

29

31 13,000DJ 141 C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită jud. Sibiu

26

DJ 107 M: limită jud.Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana 

Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I)

28

DJ 107 N: DN 1 - Mirăslău - Cicău

DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - 

Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60)

2,400

13,280

27

DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - Pagida - Gambas - Aiud (DN 1)

8,000

3,550

0,650

6,00

15,000DJ 107 V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107 D

6,00

6,00

4,754

4,000

25,000

3,500

1,150

2,600

DJ 107 B; 

DJ 107
5,150 6,00

5,500

25,000

23

24

5,150DJ 107 L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107)

4,300

11,850

8,526

3,150

5,000

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

DN 14 B

6,00

DJ 107; DJ 

107 D

DJ 107 A

5,50

6,00

6,00

DJ 750 C

DJ 107 K

4,00

DJ 107 P: Hoparta (DJ 107 E) - Turdas - Vama Seaca (DJ 107 D) 9,840

DJ 107 D

5,50

DJ 106 I

5,50

DN 1

6,00

DJ 107 E;

DN 75; DJ 

107 I

3,190 5,50

DJ 107 E, 

DN 1

4



Nr. 

crt.
Denumirea şi traseul drumului

Lungimea 

drumului km.

Sectorul de 

drum km.- 

km.

Drum 

asfaltat

Drum 

pietruit

Drum 

pămănt

Latimea 

drumului 

ml.

Noduri şi 

variante

Stare 

tehnica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

0+000

1+200

1+200

6+070

11+612

14+962

0+000

7+000

7+000

20+450

20+450

30+750

0+000

6+700

6+700

12+200

0+000

2+000

2+000

4+650

4+650

5+150

0+000

15+100

15+100

21+350

0+000

3+300

3+300

3+800

0+000

6+700

0+000

3+000

17+600

75+950

6,00 DN14B

R

B

B

B

M

B

B

I

B

R

B

B

M

B

B

B

I

M

DJ 142 K: Cetatea de Baltă(DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - 

Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B)

6,250

3,350

DJ 142 P: Craciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Granoasa 3,800

40

DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - Prigoană - Valea 

Mare - DN 67 C

6,700

39

DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac 

- Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B)

0,500

3,300

DJ 142 B: limită jud.Sibiu - Cetatea de Baltă

DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava - Câlnic 6,700

21,350

30,750

DJ 141 E: Cenade (DJ 141 C) - lim. jud. Sibiu (Brosteni) 6,070

36

37

38

35

33

34

DJ 142 M: DJ 107 (Halta Balcaciu) - Balcaciu - Valea Lunga (DJ 142 K) 12,200

41 61,350

2,650

6,00

13,450

5,500

6,00

6,004,870

6,00

6,00

6,00

6,00

DJ 107

DJ 107; DN 

14 B

DJ 107 E; 

DN 14 B

6,00

DJ 107

DN 67 C; 

DJ 106 F

DN 7; DN 

67 C

3,000

6,00

58,350 6,00

6,00

6,00

6,00

15,100

DJ 142 N: DJ 107- Capalna de Jos - Sanmiclaus - (DJ 107 V) 5,150

2,000

0,500

1,200

10,300

7,000

6,700

6,00

6,00

3,350

6,00

6,00

DJ 107

DJ 141 C

5



Nr. 

crt.
Denumirea şi traseul drumului

Lungimea 

drumului km.

Sectorul de 

drum km.- 

km.

Drum 

asfaltat

Drum 

pietruit

Drum 

pămănt

Latimea 

drumului 

ml.

Noduri şi 

variante

Stare 

tehnica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

0+000

5+050

5+050

24+393

0+000

5+000

30+500

31+900

31+900

34+928

34+928

48+128

0+000

4+350

4+350

12+148

0+000

6+000

6+000

11+400

7+700

8+175

8+175

13+775

13+775

17+100

17+100

21+600

21+600

26+100

26+100

33+100
R

M

M

M

R

B

M

I

R

R

M

R

M

R

B

4,00

5,00

DN 74

DJ 705

3,00

DJ 107 A

6,00

4,00

11,400

5,400 4,00

3,325

DN 7; DJ 

704 A; DJ 

107 A

17,628
DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna 

(DN 74)

5,050

43

DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 

Răchita - DN 67 C (Sebeşel)

DJ 704 K: Vinerea (DJ 704) - Salistea (DJ 705 E)

5,600

12,148

19,343

4,500

DJ 705 B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704 A) - Vinţu de Jos (DN 7) - 

Vurpăr (DJ 107 A)

46 DJ705C:DJ107A(Parau lui Mihai)-Stauini-Inuri-Releu de televiziune

47

45

24,393

25,400
DJ 705 D: limită jud.Hunedoara (km.7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod 

- Nădăştia - Almaşu Mare - limită jud.Hunedoara (km.33+100)

44

42

5,000

7,798

7,000

4,00

5,00

6,00

6,00

3,028

1,400

DJ 704; DJ 

705 E

6,00

4,00

4,500

0,475

4,350

6,000

5,000

DN 7; DN 

67 C

6,00

6,00

6,00

6,00

13,200

R

6



Nr. 

crt.
Denumirea şi traseul drumului

Lungimea 

drumului km.

Sectorul de 

drum km.- 

km.

Drum 

asfaltat

Drum 

pietruit

Drum 

pămănt

Latimea 

drumului 

ml.

Noduri şi 

variante

Stare 

tehnica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

0+000

4+800

4+800

7+320

7+320

7+920

0+000

12+800

15+900

19+900

0+000

2+335

2+335

4+665

61+000

67+000

67+000

69+000

0+000

6+400

6+400

9+660

9+660

19+415

0+000

5+600

5+600

16+720

16+720

25+000

0+000

3+500

0+000

10+500

0,600 5,00

DN 75,00

B

B

I

I

M

I

M

M

B

R

I

I

M

B

B

I

M

DN 756,00

6,00

4,00

DN 75

4,00

4,00

6,00

4,00

4,00

DJ 704

DJ 704

6,00

4,00

4,00

DN 74 A

DJ 704

6,00

DN 7525,000

19,415

7,920

4,000

9,755

DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal

DJ 705 G: limită jud.Hunedoara - Cugir (DJ 704)

DJ 742: Gura Roşiei (DN 74 A) - Iacobeşti - Ignăţeşti - Balmoşeşti - 

Roşia Montană

10,500

49

48

4,800

8,280

DJ 705 F: limită jud.Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704)

50

DJ 750 B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti - Poiana Vadului

52

6,400

10,50056

4,000

12,800 12,800

2,000

6,000

3,26053

55 3,5003,500DJ 750 A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol

5,600

11,12054 DJ 750: Gârda de Sus (DN 75) - Ordâncuşa - Gheţar

DJ 709 K: limită jud.Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704 8,000

2,520

5,00

DJ 705 D

5,00

5,002,335

51 DJ 705 H: Cheile Cibului (DJ 705 D) - Glod - Nadastie (DJ 705 D) 4,665

2,330

7



Nr. 

crt.
Denumirea şi traseul drumului

Lungimea 

drumului km.

Sectorul de 

drum km.- 

km.

Drum 

asfaltat

Drum 

pietruit

Drum 

pămănt

Latimea 

drumului 

ml.

Noduri şi 

variante

Stare 

tehnica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

0+000

0+600

0+600

15+000

27+500

28+500

28+500

35+530

35+530

44+760

44+760

53+760

0+000

2+000

0+000

3+000
0+000
5+000

40+600

46+300

46+300

63+900

0+000

1+400

1+400

22+000

TOTAL 1.055,111 657,960 334,051 63,100

F.B. pentru drumuri in stare FOARTE BUNA

B pentru drumuri in stare  BUNA

M pentru drumuri in stare MEDIE

R pentru drumuri in stare REA

I pentru drumuri IMPRACTICABILE

PREȘEDINTE

ION DUMITREL Secretarul județului Alba

VASILE BUMBU

Avizat

B

B

R

I

B

R

B

R

R

M

M

R

B

5,00

DN 75; DN 

1

6,00

3,000

57

DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale 

în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - 

Teiuş (DN 1)

41,260

0,600

9,230

14,400

DN 75

4,00 DN 75

6,003,000DJ 750 F: DN 75 - Posaga de Jos

23,300

5,000

61
DJ 762: limită jud.Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului - Mărteşti 

- Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75)

60 DJ 750 G: DN 75 - Ocoliş

59

5,000

17,600

5,700

DN 75

6,00

3,50 DN 752,000DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop 2,00058

6,00

5,00

7,030 3,50

3,50

3,50

DJ 762 A: DJ 762 - Vidrişoara - Muntele Găina - limită jud. Arad

4,00

62

20,600

1,400

1,000

9,000

DJ 76222,000

4,00

8



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării și actualizării Regulamentului de funcționare a  

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism  

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării și 

actualizării Regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism; 

- raportul de specialitate nr. 517 din 14.01.2016 al Arhitectului șef; 

Văzând adresa nr. 381/11 ianuarie 2016 emisă de Ordinul Arhitecților din România; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, 

potrivit anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă actualizarea Regulamentului de funcționare al Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism, potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

prevederile Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 104 din data de 21 aprilie 2011. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, persoanelor desemnate în 

cadrul comisiei, Direcţiei Tehnice și Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism din aparatul  

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

Inregistrat sub nr. 5 

Alba Iulia, 14 ianuarie 2016 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare  

nr. 5 din data de 14 ianuarie 2016 

 

 

 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ A 

COMISIEI TEHNICE DE  

AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 

 

 

Membrii comisiei: 

  

Străjan Ioan      – arhitect 

Barbieri Marius     – arhitect 

Fleschin Stelian     – arhitect 

Lăncrănjan Franchini Gheorghe Corneliu – arhitect 

Mărginean Eugenia     – arhitect 

Mirea Iulian      – arhitect 

Iviniș Liana Teodora    – arhitect 

Călin Hedviga     – arhitect 

Freund – Fleschin Zsolt    – arhitect 

Gheberta Vasile     – inginer 

Retegan Dorin     – inginer 

Inel Constantin      – arheolog 

Haţegan Gheorghe     – inginer  

   

 

Secretarul comisiei:    

 

ing. ec. Gligor Mihaela – Simona   – consilier,  Consiliul Judetean Alba 

   

 

 

 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotarare  

nr. 5 din data de 14 ianuarie 2016 

 

 

R E G U L A M E N TUL 

DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI TEHNICE  

DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

  

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită la nivelul 

Consiliului Județean Alba și sub coordonarea președintelui Consiliului județean Alba, în temeiul 

art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, este organ consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnică și 

consultanță care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef.  

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism fundamentează din punct 

de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului şef pe baza avizelor emise anterior de instituţiile 

competente şi a avizelor pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile.  

 

II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism este alcătuită din specialişti din 

domeniul amenajării teritoriului şi urbanism, monumentelor istorice, ingineri de reţele edilitare şi 

transport.  

Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, la sediul Consiliului Judeţean Alba, la 

convocarea secretarului comisiei.  

Secretariatul este asigurat de structura de specialitate din subordinea Arhitectului șef.  

Comisia funcţionează în şedinţe în plen. Lucrările şedinţei sunt conduse de Arhitectul şef 

sau înlocuitorul de drept al acestuia.  

Şedinţa este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor comisiei. Deciziile sunt 

legal adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de vedere 

tehnic emiterea Avizului Arhitectului şef, pe baza avizelor emise anterior de instituţiile 

competente.  

Avizul Arhitectului şef este un aviz tehnic care înglobează și corelează punctele de vedere 

ale instituțiilor avizatoare competente, menționate în Certificatul de urbanism. Acest aviz se emite 

pe baza concluziilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.  

La şedinţele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism nu pot 

participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor, 

supuse avizării.  

La sedintele comisiei, în funcție de documentațiile supuse analizei pot fi invitați 

beneficiarii acestora, reprezentanâii consiliilor locale interesate și reprezentanți ai altor instituții 

publice. 

Arhitectul şef poate propune Consiliului județean modificarea componenței comisiei atunci 

când funcționarea eficientă a comisiei o impune. 

Toate documentațiile de urbanism care se vor supune avizării, se vor realiza în format 

digital și format analogic, la scară adecvată, în funcție de tipul documentației. 

 

III. ATRIBUŢII 

 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de vedere 

tehnic emiterea avizului arhitectului-şef, pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism, inclusiv pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile, în conformitate cu 

competenţele de avizare ale Consiliului Judeţean Alba, stabilite prin Anexa nr. 1 la Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel:  

 

 



1. Documentații de amenajare a teritoriului:  

PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL (PATZ) 

- PATZ: regional, interjudețean, interorășenesc, intercomunal, metropolitan, periurban al 

principalelor municipii și orașe, zonal pentru localitățile care cuprind monumente, ansambluri sau 

situri înscrise în Lista monumentelor istorice;  

- PATZ pentru localitățile care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului 

mondial;  

- PAT Județean. 

  

2. Documentații de urbanism:  

PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG) 

-  PUG și regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe, comune;  

- PUG și regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe și comune ce includ 

stațiuni balneare/turistice declarate;  

- PUG și regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe și comune care cuprind 

monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice;  

- PUG și regulament local aferent acestuia pentru localități care cuprind monumente 

istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial. 

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) 

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zona centrală a municipiului;  

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zona centrală a orașului, satului, 

precum și alte zone funcționale de interes;  

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone protejate ori asupra cărora s-a 

instituit un tip de restricție, prin acte normative sau documentații de urbanism, precum și cele care 

depășesc limita unei unități administrativ teritoriale;  

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone construite protejate ori zone care 

cuprind monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice și zonele lor de 

protecție;  

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone situate în extravilanul 

municipiilor, orașelor, comunelor;  

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone protejate care cuprind 

monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;  

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone turistice de interes național, 

respectiv zone montane și alte categorii de teritorii stabilite prin acte normative, în vederea 

asigurării condițiilor de dezvoltare durabilă și de păstrare a identității locale, inițiate de Guvern. 

 

3. Studii de fundamentare sau cercetări prealabile  
 

IV. SECRETARIATUL TEHNIC 

 

Activitatea de secretariat a comisiei este asigurată de structura de specialitate din 

subordinea Arhitectului şef al Consiliului Judeţean Alba.  

Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii:  

- verifică documentaţiile ce se supun analizării în plenul comisiei în conformitate cu 

conţinutul cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, pentru categoriile 

prevăzute în Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- convoacă membrii comisiei cu cel puţin 3 zile înaintea datei în care este programată 

şedinţa; 

- întocmeşte ordinea de zi a şedinţei;  

- organizează şedinţele de lucru ale comisiei;  

- întocmeşte fişele de vot pentru toţi membrii comisiei;  

- redactează Avizul Arhitectului șef;  

- ţine evidenţa avizelor emise şi a documentaţiilor care stau la baza emiterii acestora, le 

arhivează pe cele ce au depăşit termenul de 2 ani de la emitere. 
   PREŞEDINTE,                                      AVIZAT         

  Ion  DUMITREL     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                            

                                                                                                            Vasile BUMBU  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului activităţilor 

de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2016 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor 

de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2016; 

 - raportul de specialitate nr. 542/14 ianuarie 2016 al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi 

Informatică; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 11 alin. 3 și alin. 4, art. 91 alin. 6 lit. b și lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133 din 16 iulie 2004 privind modul de 

organizare a activităţilor de cooperare externă a Consiliului Judeţean Alba; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 

Se aprobă Programul activităţilor de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba 

pentru anul 2016, potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 

Pentru aducerea la îndeplinire a programului, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba va 

stabili, prin dispoziţie, componenţa delegaţiilor participante, în funcţie de obiectivele şi specificul 

activităţilor respective. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba și Direcţiilor din aparatul  

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 6 

Alba Iulia, 14 ianuarie 2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului județean Alba nr. 6/14 ianuarie 2016        

       

 

 

 

Program  

de desfăşurare a activităţilor de cooperare externă 

al Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2016 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

aşteptate 

1. Promovarea 

Judeţului Alba în 

cadrul ADUNĂRII 

REGIUNILOR 

EUROPENE 

Participarea la Adunarea 

Generală, la reuniunile de 

Birou ale         Adunării 

Regiunilor Europene, la 

Academia de Vară şi                

Academia pentru Tineri  

 

- stabilirea de noi contacte, iniţierea 

de noi relaţii de cooperare; 

- dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi 

pentru gestionarea problemelor 

administrative după modelul 

instituţiilor europene; 

- diseminarea de bune practici în 

domeniul politicilor instituţionale 

Întâlniri ale Comisiilor  şi 

Grupurilor de lucru  ale 

Adunării Regiunilor 

Europene 

- iniţierea şi implementarea de 

proiecte în diferite domenii de 

interes judeţean; 

- diseminarea de bune practici în 

domeniul politicilor regionale 

 2. Promovarea zonelor 

vitivinicole din 

Judeţul Alba 

 

 

Participare la Sesiunea 

Plenară, la Consiliul 

Internaţional al Adunării 

Regiunilor Europene Viti-

vinicole, precum şi la 

reuniunile grupurilor de 

lucru  

 

- intensificarea contactelor cu 

Regiuni europene cu activităţi viti-

vinicole; 

- proiecte interregionale în domeniul 

oenoturismului; 

- schimb de bune practici în 

domeniul viti-viniculturii şi al 

oenoturismului, prezentarea 

potenţialului viticol al judeţului 

nostru 

3. Continuarea 

relaţiilor de 

cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba, 

România şi 

departamentul LA 

MANCHE, Franţa 

 

a). elaborarea şi 

implementarea de proiecte în 

conformitate cu  prevederile 

protocolului de cooperare 

semnat în mai 2005; 

b). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii ca: 

tineret, cultură, protecţia mediului 

şi a peisajului,  urbanism, 

dezvoltare urbană şi rurală, 

educaţie, sport, gestiune locală 

instituţională; 

- continuarea şi dezvoltarea unor 

parteneriate între  Asociaţia „Alba – 

Manche Împreună” şi asociaţii din 

departamentul La Manche; 

- schimburi culturale, schimburi de 

bune practici în diferite domenii de 

interes şi schimburi de tineri între 

cele două departamente 

4. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba, 

România şi 

Departamentul 

RHÔNE, Franţa 

a). punerea în aplicare a 

prevederilor protocolului de 

cooperare semnat în anul 

2008;  

b). vizite de lucru 

- proiecte comune în conformitate cu 

obiectivele protocolului de 

cooperare – dezvoltare rurală, 

turism, cultură, social , tineret; 

- diseminarea de experienţe şi bune 

practice în derularea proiectelor cu 

finanţări europene 



Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

aşteptate 

5. Continuarea 

relaţiilor de 

cooperare între 

Judeţul Alba, 

România şi Judeţul 

TOLNA, Ungaria 

a). realizarea obiectivelor 

propuse în acordul de 

cooperare; 

b). vizite de lucru 

- promovarea Judeţului Alba în 

Ungaria; 

- dobândirea de experienţă, 

informaţii, iniţierea de colaborări cu 

instituţii similare în domenii ca:  

- utilizare a fondurilor europene; 

- gestiune locală instituţională;  

- dezvoltare urbană şi rurală; 

- educaţie, cultură, tineret;  

- turism; 

- politici sociale; 

- implementarea de proiecte în 

diverse domenii de interes pentru 

cele două comunităţi 

6. Continuarea 

relaţiilor de 

cooperare între 

Judeţul Alba, 

România şi Judeţul 

BÁCS-KISKUN, 

Ungaria 

a). realizarea obiectivelor 

propuse în acordul de 

cooperare; 

b). vizite de lucru 

- promovarea Judeţului Alba în 

Ungaria; 

- dobândirea de experienţă, 

informaţii, iniţierea de colaborări cu 

instituţii similare în domenii ca:  

- utilizare a fondurilor europene; 

- gestiune locală instituţională; 

- dezvoltare urbană şi rurală; 

- educaţie, cultură, tineret; 

- turism; 

- politici sociale 

7. Continuarea 

relaţiilor de 

cooperare între 

Judeţul Alba, 

România şi 

Provincia GANSU, 

Republica Populară 

Chineză 

a). punerea în aplicare a 

prevederilor protocolului 

semnat în 2004; 

b). vizite de lucru 

- stabilirea de noi contacte, iniţierea 

de noi relaţii de cooperare; 

- derularea de proiecte comune în 

domenii ca: ştiinţă, educaţie, 

cultură, turism, sănătate, tineret, 

sport, dezvoltare instituţională 

8. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba, 

România şi 

Regiunea 

Autonomă FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA, Italia  

a). dezvoltarea relaţiilor de 

cooperare pe baza 

obiectivelor propuse în 

cadrul protocolului de 

colaborare semnat în luna 

noiembrie 2007; 

b). derularea de proiecte 

comune; 

c). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii de 

interes: turism, tineret, patrimoniu 

cultural; 

- identificarea de noi oportunităţi, 

proiecte de cooperare 

9. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba şi 

Provincia 

Autonomă 

VOIVODINA, 

Serbia  

a). dezvoltarea relaţiilor de 

cooperare pe baza 

obiectivelor propuse în 

protocolul de cooperare; 

b). implementarea de 

proiecte comune; 

c). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii ca: 

economie, cultură, educaţie, turism, 

ştiinţă, tineret,  politici sociale, 

protecţia mediului; 

- schimburi culturale, schimburi de 

bune practici şi schimburi de tineri 

între cei doi parteneri 

10. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba şi 

Raionul 

IALOVENI, 

Republica Moldova  

a). realizarea obiectivelor 

propuse în înţelegerea de 

cooperare semnată în anul 

2012; 

b). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii ca: 

economie, comerţ, agricultură, 

viticultură, educaţie, ştiinţă, sport, 

cultură, tineret; 

- schimburi culturale şi de tineri, 

schimburi de bune practici în 

domeniile mai sus menţionate 



Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

aşteptate 

11. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba şi 

Raionul CAHUL, 

Republica Moldova 

a). realizarea obiectivelor 

propuse în înţelegerea de 

cooperare semnată în anul 

2013; 

b). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii ca: 

educaţie, inovare, sport, cultură, 

tineret; 

- schimburi culturale şi de tineri, 

schimburi de bune practici în 

domeniile mai sus menţionate 

12. Promovarea 

Judeţului Alba în 

Regiunile 

francofone 

Participare la reuniunile 

Asociaţiei Internaţionale a 

Regiunilor Francofone 

 

- creşterea vizibilităţii Judeţului Alba 

în spaţiul francofon; 

- iniţierea de proiecte în cooperare 

descentralizată 

13. Promovarea şi 

dezvoltarea zonelor 

turistice ale 

Judeţului Alba 

a). participarea la diverse 

târguri internaţionale de 

turism; 

b). participarea la reuniuni, 

vizite de studiu şi schimburi 

de experienţă în domeniul 

turismului 

- creşterea vizibilităţii patrimoniului 

turistic al Judeţului Alba; 

- atragerea de turiştii străini în judeţ; 

- iniţierea şi implementarea de 

proiecte în domeniu; 

- dobândirea de informaţii şi 

experienţe de bune practicii în 

domeniul turismului 

14.  Diversificarea 

relaţiilor de 

cooperare externă 

ale Judeţului Alba 

a). participarea la seminarii, 

conferinţe, simpozioane, 

expoziţii şi reuniuni 

internaţionale; 

b). organizarea de seminarii, 

conferinţe, simpozioane, 

expoziţii şi reuniuni 

internaţionale 

- dezvoltarea durabilă a Judeţului 

Alba; 

- promovarea Judeţului Alba la nivel 

internaţional 

 
 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării proiectului “SIMPLA – Planificare durabilă multisectorială 

integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)” depus şi selectat spre finanţare de 

către Comisia Europeană în cadrul Programului Orizont 2020,  H2020-EE-2015-3-

MarketUptake “Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi implementa 

politici şi măsuri în domeniul energiei durabile” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

“SIMPLA – Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector 

PLAnning)” depus şi selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului 

Orizont 2020,  H2020-EE-2015-3-MarketUptake “Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a 

planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile”; 

          - raportul de specialitate nr. 784/18 ianuarie 2016 comun  al Direcției Dezvoltare și 

Bugete și Serviciului Coordonare Programe și Proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului 

județean Alba; 

Văzând: 

         - Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 85 din 28.04.2015 privind aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Alba, in calitate de partener, în proiectul „SIMPLA -  Planificare 

durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)” din cadrul 

Programului H2020-EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a 

planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile”; 

        - adresa transmisă de solicitantul proiectului, înregistrată la Consiliul Județean Alba sub 

nr. 20319 din 2 noiembrie 2015, prin care se aduce la cunoștință despre aprobarea finanțării 

proiectului. 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 35 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 

alin. 1 Se aprobă implementarea proiectului “SIMPLA – Planificare durabilă 

multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)” depus şi selectat spre 

finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Orizont 2020, H2020-EE-2015-3-

MarketUptake “Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi 

măsuri în domeniul energiei durabile”, în valoare totală de 1.499.197,50 euro, finanțat în 

proporție de 100% de Comisia Europeană. 

alin. 2 Bugetul alocat partenerului Consiliul Judeţean Alba este de 21.712,50 euro, din 

care finanţare nerambursabilă 21.712,50 euro. 

Art. 2 

Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Alba a cheltuielilor neeligibile care pot 

surveni în perioada implementării Proiectului. 

 



Art. 3 

Se mandatează președintele Consiliului Județean Alba, pentru a semna în calitate de 

reprezentant legal al acestei autorități, documentele aferente contractării şi implementării 

proiectului, alături de ceilalți parteneri din cadrul Proiectului. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba și Direcţiilor din aparatul  

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 8 

Alba Iulia, 18 ianuarie 2016 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului anual de finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului Alba 

 a activităţilor nonprofit de interes judeţean, aferent anului 2016  şi a Regulamentului  

privind regimul finanţărilor  nerambursabile alocate de la bugetul judeţului Alba  

pentru activităţi nonprofit de interes judeţean  

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de 

finanţare  nerambursabilă din bugetul judeţului Alba a activităţilor nonprofit de interes judeţean, 

aferent anului 2016 şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor  nerambursabile  alocate de 

la bugetul  judeţului Alba pentru activităţi nonprofit de interes judeţean; 

 - raportul de specialitate nr. 728/2016, comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi 

Informatică şi al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 11 alin. 3 și alin. 4, art. 91 alin. 6 lit. b și lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 130/2006 emis de Preşedintele  Agenţiei Naţionale pentru Sport privind 

finanţarea  nerambursabilă  din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi 

ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1. Se aprobă Programul anual de finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului 

Alba a  activităţilor nonprofit de interes judeţean, aferent anului 2016,  potrivit  anexei nr. 1,  

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind regimul finanţărilor  nerambursabile alocate de 

la bugetul judeţului Alba pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, potrivit anexei nr. 2, 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba, prin  Direcţia Gestionarea Patrimoniului şi 

Informatică şi Direcţia Dezvoltare şi Bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba și Direcţiei Dezvoltare şi 

Bugete; Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

               Inițiatori: 

  Ioan FLOREA – consilier județean    

  Dumitru FULEA – consilier județean                                        

  Ion MARINCAȘ – consilier județean                                                    Avizat, 

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                 Vasile BUMBU 

    Înregistrat sub nr. 9                               

Alba Iulia, 18 ianuarie 2016 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului județean Alba nr. 9/18 ianuarie 2016        

       

 

 

 

 

Programul anual  

de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Alba 

 a activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2016  

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul de 

activitate finanțat 
Beneficiari eligibili 

Suma 

( mii lei ) 

Nr. 

sesiuni de 

selecție 

1. Domeniul „Sportul 

de performanță” 

Persoane juridice fără scop patrimonial – 

asociații constituite potrivit legii care 

desfăşoară acţiuni sau programe în 

folosul comunității din județul Alba  

275 1 

 

 

 

               Inițiatori: 

  Ioan FLOREA – consilier județean    

  Dumitru FULEA – consilier județean                                        

  Ion MARINCAȘ – consilier județean                                                    Avizat, 

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                 Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa nr. 2 

la proiectul de hotarare nr. 9/18.01.2016 

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M E N T 

PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE 

ALOCATE DE LA BUGETUL JUDEȚULUI ALBA 

PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES JUDEȚEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul  județului Alba  
pentru activităţi nonprofit de interes județean 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

 

 

 

 

 Capitolul I  Dispoziţii generale  

 Capitolul II  Procedura de solicitare a finanţării 

 Capitolul III  Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile  

 Capitolul IV  Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare şi selecție  

 Capitolul V  Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor 

 Capitolul VI  Încheierea contractului de finanţare  

 Capitolul VII  Procedura privind derularea contractului de finanţare  

 Capitolul VIII  Procedura de raportare şi control  

 Capitolul IX   Sancţiuni 

 Capitolul X  Dispoziţii finale 

 Anexe 1 - 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul  județului Alba  
pentru activităţi nonprofit de interes județean 

 

  

 

  CAPITOLUL I - Dispoziţii generale  

 1. Cadrul legislativ: 

 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare 

a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; 

 Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 130/2006 emis de președintele Agenţiei Naţionale pentru Sport privind 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept 

privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

            2. Scop şi definiţii:  

Art. 1. Prezentul Regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general, criteriilor şi a 

procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, alocate 

din bugetul Județului Alba. 

Art. 2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea 

semnificaţie: 

a) activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit în mod direct pentru o 

persoană  juridică; 

b) autoritate finanţatoare - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba; 

c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma 

aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte; 

d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, 

conform Anexei 1 la regulament; 

e) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între Judeţul Alba, 

prin Consiliul Judeţean Alba, în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar; 

f) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării 

de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la 

realizarea unor acţiuni sau programe de interes public județean; 

g) fonduri publice - sume alocate din bugetul Județului Alba; 

h) solicitant - orice persoană juridică fără scop patrimonial – asociații constituite potrivit legii. 

  

3.  Domeniu de aplicare: 
Art.3. Participarea la Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul Județului Alba 

este nediscriminatorie, solicitanţii care depun propuneri de proiecte putând fi persoane 



Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul  județului Alba  
pentru activităţi nonprofit de interes județean 

 

  

juridice fără scop patrimonial – asociații constituite potrivit legii care desfăşoară acţiuni sau 

programe în folosul comunității din județul Alba.  

Art.4. Prevederile prezentului Regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al Județului Alba. 

Art.5. Prezentul Regulament se aplică pentru activităţi de promovare a sportului de performanță; 

Art.6. Regimul juridic instituit prin prezentul regulament pentru finanţările nerambursabile nu este 

aplicabil fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice 

sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale. 

Art.7. Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru 

activităţi din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor 

clasificate, cu modificările ulterioare. 

Art.8. Nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea 
infrastructurii solicitantului.  
 

4. Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă: 

Art.9. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: 

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce desfăşoară 

activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar; 

b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a 

criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare 

pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor 

referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a 

criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât, orice persoană 

juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul 

respectiv; 

e) excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate, urmărind realizarea unui interes 

general, regional sau local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare 

nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare; 

f)neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei 

activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de 

finanţare; 

g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de 

minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului;  

h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic 

în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local. 

Art.10. Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui 

contract încheiat între părţi. 

Art.11. Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură 

finanţare nerambursabilă în decursul unui an fiscal. 

Art.12. În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de 

o finanţare nerambursabilă de la autoritatea finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime 

din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare. 

 

5. Prevederi bugetare: 

Art.13. Programele şi proiectele de interes public județean vor fi selecţionate pentru finanţare în 

cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul Județean Alba, stabilit potrivit 

prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului. 

 

6. Informarea publică şi transparenţa decizională: 

Art.14. Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările 

nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare şi selecție, regulamentul de atribuire a 
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contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de 

autoritatea finanţatoare cu beneficiarii precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările 

nerambursabile, constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii nr.544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 Capitolul II – Procedura de solicitare a finanţării 

 

Art.15. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei 

publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din 

fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute în 

capitolul I.  

Art.16. Anual va exista o singură sesiune de selecţie a proiectelor pentru anul bugetar, cu excepţia 

cazului în care există un singur participant, caz în care se va repeta procedura de selecție de 

proiecte. 

Art.17. Procedura de selecţie a proiectelor va cuprinde următoarele etape: 

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile; 

b) publicarea anunţului de participare, a termenului limită de depunere a proiectelor şi a întregii 

documentaţii necesare;  

c) depunerea propunerilor de proiecte la Registratura Consiliului Judeţean Alba, în termenul 

limită stabilit; 

d) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică 

şi financiară;  

e) evaluarea propunerilor de proiecte; 

f) comunicarea rezultatelor; 

g) soluţionarea contestaţiilor; 

h) încheierea contractului de finanţare nerambursabilă; 

i) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă 

prin afişare pe pagina de internet a Unităţii Administrativ Teritoriale la adresa 

http://www.cjalba.ro/  şi la avizierul propriu al U.A.T. Județul Alba, din Alba Iulia, str. Piața Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, cod 510118; 

Art.18. Documentaţia de solicitare a finanţării, redactată în limba română, se va depune în două 

exemplare (original şi copie) precum şi pe suport electronic, semnat și ștampilat, la Registratura 

Consiliului Judeţean Alba – Alba Iulia, str. Piața Ion. I.C. Brătianu nr.1, în termenul stabilit de 

autoritatea finanţatoare. Fiecare exemplar va fi legat separat, cu paginile numerotate și va conține 

un opis al documentelor. Plicul se va completa după modelul de mai jos: 

 

Județul ALBA 

Consiliul Județean 

Alba Iulia str. P-ța Ion I.C. Brătianu, nr.1 cod 510118 

 

Solicitare de finanțare nerambursabilă pentru anul …….. 

Domeniul de Implementare a programelor sportive de interes public județean 

 

 

A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare 

 

NUMELE ȘI ADRESA COMPLETĂ A SOLICITANTULUI 

 

 

Documentaţia de solicitare a finanţării se introduce într-un plic sigilat, la care se anexează  

scrisoarea de interes - Anexa 2. 

http://www.cjalba.ro/
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Art.19. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi 

trebuie să fie semnată și ștampilată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o 

persoană împuternicită legal de acesta.  

Art.20. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei  şi va rămâne ferm pe toată durata de 

îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă. 

Art.21. În vederea organizării procedurii de selecţie a proiectelor de finanţare nerambursabilă, 

documentaţiile prevăzute la Art. 22 din prezentul Regulament se vor depune în termenul stabilit de 

către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare. 

Art.22. Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele acte: 

a) scrisoarea de interes, conform Anexei 2; 

b) formularul de solicitare a finanţării, conform Anexei 3; 

c) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, conform Anexei 4; 

d) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute; 

e) calendarul activităţilor proiectului, conform Anexei 5; 

f) declaraţia pe proprie răspundere, conform Anexei 6; 

g) declaraţia de imparţialitate a beneficiarului, conform Anexei 7; 

h) CV-ul echipei de proiect, conform Anexei 8; 

i) actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale 

obiectului de activitate, ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, după caz; 

j) extras de cont emis de către o instituţie bancară prin care să se confirme numărul de cont al 

solicitantului, menţionat în cererea de finanţare (Anexa 3); 

k) documentul prin care se face dovada existenței cofinanțării; 

l) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local și bugetul de 

stat; 

m) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la 

administraţia finanţelor publice; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune 

situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior; 

n) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autorităţi publice sau cu organizaţii 

guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul; 

o) certificatul de identitate sportivă și dovada afilierii la federația sportivă de specialitate;  

p) alte documente considerate relevante de către aplicant. 

 

 Capitolul III - Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile 

 

Art.23. Vor fi supuse evaluării numai propunerile de proiect care întrunesc cumulativ următoarele 

criterii generale de selecție: 

a) programele şi proiectele sunt de interes public județean; 

b) promovează imaginea Județului Alba;   

c) capacitate organizatorică şi funcţională a solicitantului (resurse umane și logistică). 

Art.24. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la Capitolul V, art. 38. 

Art.25. (1) Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, 

respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) prezintă documentaţia incompletă şi nu respectă prevederile art. 18 şi art. 22 din prezentul 

Regulament; 

b) are conturile bancare blocate; 

c) a prezentat declaraţii inexacte la sesiunea anterioară; 

d) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către 

bugetul de stat, bugetul local, şi bugetul asigurărilor sociale de stat; 

e) furnizează informaţii false în documentele prezentate; 

f) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-

un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce 

ca dovadă mijloace probante în acest sens; 
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g) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori se află deja în stare de dizolvare 

sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 (2) Comisia de selecţie şi evaluare are dreptul să ceară solicitanţilor prezentarea de documente 

suplimentare care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1). 

(3) Dispoziţiile privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a solicitanţilor se completează 

cu prevederile legale în vigoare cu privire la alocarea de finanţări nerambursabile.  

 

 Capitolul IV – Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare şi selecţie 

 

Art.26. Evaluarea şi selecţia propunerilor de proiecte pentru finanțare nerambursabilă se va face de 

către comisia de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte pentru finanțare nerambursabilă.  

Art.27. Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor, denumită în continuare comisia, va fi 

alcătuită din 5 membri titulari și 2 membri supleanți și va fi numită prin Dispoziţie a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba. Secretariatul comisiei se va asigura de către un secretar, numit prin 

Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba. Comisia este legal întrunită în prezenţa a cel 

puţin jumătate plus unu din membri. 

Art.28. Modul de lucru al comisiei este stabilit de comun acord între membrii acesteia. 

Art.29. Membrii comisiei au dreptul de a analiza şi evalua documentele depuse de solicitanţi 

individual şi/sau în sedinţe comune, însă orice decizie a comisiei trebuie să întrunească votul a cel 

puţin 2/3 dintre membrii săi.  

Art.30. În situația în care prevederile art. 29 nu pot fi respectate datorită unor eventuale divergenţe 

de păreri între membrii comisiei, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de 

divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a proiectelor şi de stabilire a 

proiectelor câstigatoare.  

Art.31. Comisia are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările necesare pentru 

evaluarea fiecărui proiect, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea acestora. 

Comunicarea transmisă în acest sens către solicitantul de finanţare trebuie să fie clară, precisă şi să 

definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare. 

Art.32. Fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate – Anexa 13 

Art.33. Secretarul comisiei nu are drept de vot. 

  

 Capitolul V – Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor 

 

Art.34. Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenţă, pe măsura 

înregistrării, secretariatului comisiei. Secretariatul comisiei nu va accepta documentaţiile 

înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare. Acestea vor fi returnate 

solicitantului cu prioritate. 

Art.35. Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de către membrii comisiei în termenul 

stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit criteriilor de evaluare. 

Art.36. Comisia înaintează Compartimentului Cultură, educație și relații interinstituționale 

procesul verbal de stabilire a proiectelor declarate câştigătoare în urma desfășurării procedurii de 

selecţie, în vederea încheierii contractelor de finanțare. Lista finală a rezultatelor sesiunii de 

finanţare se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Alba www.cjalba.ro 

Art.37. În termen de maxim 10 zile calendaristice de la data încheierii selecţiei, secretarul comisiei 

comunică în scris aplicanţilor, rezultatul selecţiei. 

Art.38. Toate propunerile de proiect selecţionate sunt supuse evaluării pe baza următoarelor criterii 

specifice de evaluare: 

 

 

 

 

 

http://www.cjalba.ro/
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Criterii de evaluare Punctaj 

maxim 

1. Relevanţă si coerenţă 24 

1.1. Cât de convingător este descrisă problema abordată ? 4 

1.2. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului în raport cu problema descrisă ? 

(Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în 

timp). 

5 

1.3. Cât de clar definit şi strategic este ales grupul/ grupurile ţintă ? 5 

1.4. În ce măsură proiectul conţine elemente specifice care adaugă valoare (ex. soluţii 

inovatoare, modele de punere în practică, continuarea unei tradiţii, etc.) 

5 

1.5. În ce măsură tema proiectului se încadrează în priorităţile de dezvoltare stabilite de 

către Consiliul Județean? 

5 

2. Metodologie 25 

2.1. Cât de necesare, realiste şi coerente între ele sunt activităţile propuse în cadrul 

proiectului ? 

5 

2.2. Cât de clar şi realist este calendarul activităţilor?  5 

2.3. Cât de coerente sunt activităţile propuse cu obiectivele proiectului ? 

(coerenţă=obiective-activităţi-rezultate-impact în rândul grupului ţintă şi al comunităţii) 

5 

2.4. Cât de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activităţile propuse ? 5 

2.5. Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect ? 5 

3. Durabilitate 10 

3.1. În ce măsură proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/ grupurilor ţintă ? 5 

3.2. În ce măsură activităţile proiectului vor putea fi continuate şi după încheierea acestei 

finanţări  ? 

3 

3.3. În ce măsură proiectul conţine potenţiale efecte multiplicatoare? 

(devine model pentru alte proiecte) 

2 

4. Buget şi eficacitatea costurilor 20 

4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli? 5 

4.2. În ce măsură sunt necesare cheltuielile estimate în raport cu activităţile propuse 

pentru implementarea proiectului ? 

5 

4.3. Cuantumul contributiei proprii: 10 

- 10 – 15% inclusiv 2 

- 15 - 25 % inclusiv 3 

- 25 – 50% inclusiv 4 

- peste 50% 10 

5. Capacitatea manageriala si cunostintele de specialitate: 6 

5.1. Capacitatea manageriala curenta a aplicantului (incluzand echipa de proiect si 

abilitatea de a gestiona bugetul proiectului)  

3 

5.2. Cunostintele de specialitate ale aplicantului (cunoasterea problemelor vizate) 3 

6. Aria de acoperire 10 

- cel putin 10 unitati administrativ teritoriale din judetul Alba 3 

- intre 10 si 30  unitati administrativ teritoriale din judetul Alba 5 

- minim 30  unitati administrativ teritoriale din judetul Alba 10 

7. Numarul sportivilor implicati (sportivi ce activeaza in judetul Alba) 5 

- ≤ 100 2 

- 100 - 1000 3 

- ≥ 1000 5 

Punctaj maxim 100 
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Art.39. (1) Vor fi selecționate pentru finanţare proiectele care au întrunit un minim de 60 de 

puncte;  

(2) Proiectele vor fi finanțate în ordinea punctajului obținut, în limita bugetului alocat. 

Art.40.(1) Solicitanţii nemulţumiţi de modul de respectare a procedurii privind organizarea şi 

desfăşurarea selecţiei de oferte pot depune contestaţie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de 

la data publicării rezultatului selecţiei.  

(2) Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 

depunere a contestaţiilor. 

(3) Contestaţia se formulează în scris şi va conţine următoarele: 

 datele de identificare ale contestatorului 

 numărul de referinţă al cererii de finanţare şi titlul proiectului 

 obiectul contestaţiei 

 motivele de fapt şi de drept 

 dovezile pe care se întemeiază 

 semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila 

(4) Soluţionarea contestaţiilor se va realiza de către o comisie alcătuită din 5 membri, numită prin 

Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba. 

(5) În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membri persoanele care 

au făcut parte din Comisia de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiecte. 

(6)  Soluţia dată de comisia de soluționare a contestaţiilor este definitivă. 

 

 Capitolul VI – Încheierea contractului de finanţare 

 

Art.41. Contractul se încheie între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, şi solicitantul 

selecţionat, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data publicării rezultatului sesiunii 

de selecţie a proiectelor. 

Art.42. La contract se vor anexa documentele prevăzute la art. 22 din prezentul Regulament.  

Art.43. Dacă suma solicitată nu coincide cu suma aprobată, la semnarea contractului, 

reprezentantul organizaţiei finanţate va prezenta bugetul şi devizul refăcut.  

Art.44. Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării rezultatului, solicitantul 

nu se prezintă la Compartimentul Cultură, educație și relații interinstituționale din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, pentru încheierea contractului de finanţare, se 

consideră că oferta finanţatorului nu a fost acceptată, iar proiectul în cauză se elimină de la 

finanţare, situație în care vor fi finanțate următoarele proiecte, conform art. 39 din prezentul 

Regulament. 

 

 Capitolul VII – Procedura privind derularea contractului de finanţare 

 

Art.45. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui contract de finanţare 

nerambursabilă numai în măsura în care au fost considerate justificate şi oportune de către comisia 

de evaluare şi selecţie şi care vor fi contractate în perioada executării contractului. 

Art.46. Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt cuprinse în Anexa 1 la prezentul 

Regulament.  

Art.47. Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă 

ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în avans în raport cu faza proiectului şi cheltuielile 

aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii 

finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului. 

 Art.48. Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare depuse în timpul derulării 

contractului se returnează către Autoritatea Finanţatoare. 

Art.49. Autoritatea finanţatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării 
nerambursabile înainte de validarea raportului final de activitate, pe care beneficiarul este obligat 
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să îl depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la 
terminarea activităţii. Pentru proiectele care presupun activităţi prevăzute în luna decembrie, data 
limită de depunere a raportului final este 10 decembrie. 
Art.50. Validarea se va face în termen de cel mult 10 zile de la depunerea de către beneficiar a 
raportului final.  
Art.51. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării 
contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final, în scopul 
completării dosarului finanţării nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la expirarea 
termenului prevazut la art. 51. 
Art.52. Autoritatea finanțatoare poate suspenda, cu notificare scrisă, în intregime sau parţial, plata, 
în cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale contractuale şi să 
procedeze la verificarea întregii documentaţii privind derularea proiectului finanţat şi utilizarea 
finanţării. 
Art.53. Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează, din 
fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea 
prevazută de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 si de H.G. nr. 925/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

 Capitolul VIII – Procedura de raportare şi control 

 

Art.54. Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să 

prezinte Compartimentului Cultură, educație și relații interinstituționale  din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba următoarele raportări:  

- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în 

vederea justificării tranşei anterioare; 

    - raportare finală: depusă în termen de 30 zile calendaristice de la încheierea activităţii. Pentru 

proiectele care presupun activităţi prevăzute în luna decembrie, data limită de depunere a raportului 

final este 10 decembrie; raportul va cuprinde în mod obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul 

întregului proiect, cuprinzând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Judeţului Alba. 

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 10 la prezentul Regulament şi vor fi depuse 

atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic fiind însoţite de documentele justificative pentru 

cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse cu adresa de înaintare, întocmită conform Anexei 9 la 

prezentul Regulament, la Compartimentul Cultură, educație și relații interinstituționale din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Art.55. Proiectele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu 

vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice. 

Art.56. Comisia de evaluare şi selecție va stabili durata contractelor de finanţare astfel încât să se 

asigure derularea procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul 

calendaristic în care s-a acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 31 decembrie a anului fiscal. 

Art.57. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:  

a) pentru solicitarea avansului la semnarea contractului (dacă este cazul) respectiv a primei tranşe, 

beneficiarul depune la Consiliul Județean Alba o cerere de alimentare de cont. 

Documentele financiare justificative sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul Regulament. 

Documentele justificative vor fi prezentate în copie certificată de beneficiar prin semnătură şi 

ştampilă cu menţiunea „Conform cu originalul”.   

Art.58. Contractele de finanţare nerambursabilă vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea 

Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derularii activităţii nonprofit finanţate din 

fondurile publice. 

Art.59. Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în conditiile 

legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii 

independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie 

păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior. 
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 Capitolul IX – Sancţiuni 

 

Art.60. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei 

de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii i s-a 

adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit din culpă obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi 

comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. 

Art.61. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale din culpă, 

beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile calendaristice să returneze autorităţii 

finanţatoare sumele primite care nu sunt justificate sau utilizate legal, cu care se reîntregesc 

creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public. 

Art.62. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului din culpa beneficiarilor 

finanţării, aceştia datorează majorări, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, 

care se constituie în venituri ale bugetului local. 

 

 Capitolul X -  Dispoziţii finale 

 

Art.63. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedura de selecţie sau 

derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de 

document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării.  

Art.64. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în vigoare. 

Art.65. Prevederile Regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate din 

bugetul local al județului Alba. 

Art.66. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul Regulament: 

 

Anexe privind cheltuielile eligibile: 

Anexa 1 – Categorii de cheltuieli, Lista documentelor justificative 

 
Anexe în vederea aplicării: 
Anexa 2 – Scrisoarea de interes 
Anexa 3 - Cerere de finantare 
Anexa 4  - Bugetul de venituri şi cheltuieli 
Anexa 5 - Calendarul activităţilor 
Anexa 6 - Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului 
Anexa 7 - Declaraţia de imparţialitate a beneficiarului 
Anexa 8 - CV-ul solicitantului/ echipei de proiect 
 

Anexe privind încheierea şi derularea proiectului: 

Anexa 9 - Adresa de înaintare a raportului intermediar sau final  

Anexa 10 - Formular pentru raportări intermediare şi finale 

Anexa 11 – Formular stat plată 

Anexa 12 – Formular tabel cazare/masă 

Anexa 13 – Declarația de imparțialitate a membrilor comisiei de evaluare și selecție 

Anexa 14 – Regulament explicativ 

Anexa 15 – Contract-cadru de finanțare nerambursabilă 
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ANEXA 1 

 

 

CATEGORII DE CHELTUIELI  

 Cheltuieli eligibile: 
Închirieri:  echipamente,  săli  de  activităţi   (seminarii,  cursuri, expoziţii etc.); 
Onorarii, fond premiere: (în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului);  
Transport în țară: bilete şi abonamente transport, transport echipamente şi materiale, bonuri de 
benzina. Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, la clasa 
a doua; 
Cazare şi masa în țară: cazarea şi masa aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului 

într-un hotel de max. 3 stele (cazarea se va realiza conform HG 1860/2006); 

Consumabile:   hârtie,   toner,   cartuş   imprimantă,   markere (necesare implementării 

proiectului); 
Servicii: transport, catering, traduceri autorizate, tehnoredactare, developări filme foto, 
montaje filme etc. 
Tipărituri: pliante, broşuri, afişe, cărţi, cataloage, albume, etc.; 
Publicitate: Publicitate / acţiuni promoţionale ale proiectului: (costuri legate de diseminarea 
informaţiilor despre proiect, realizarea unei pagini web, materiale promoţionale, etc.) – maxim 7% 
din bugetul proiectului; 
Materiale și echipamente sportive. 

 

Cheltuieli neeligibile: 

Achiziţii de terenuri, clădiri şi mijloace de transport; 

Transportul în regim de taxi; 

Cartele de telefon; 

Băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar; 

Reparaţii, întreţinerea echipamentelor închiriate; 

Cheltuieli de  personal: (pentru angajaţii cu caracter permanent ai beneficiarului); 

Alte cheltuieli care nu se regăsesc la categoria Cheltuieli eligibile. 
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LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE 
 

I. Documente justificative pentru validarea cheltuielilor: 

 

1. Închirieri de spaţii şi aparatură 

Pentru organizarea de consfătuiri, conferinţe, analize anuale, întruniri cu caracter metodic, 

schimburi de experienţă şi alte actiuni similare,  pot fi închiriate spaţii, instalaţii (de sonorizare, de 

traducere simultană), aparatură audio-video, calculatoare şi echipamente periferice şi alte bunuri 

necesare desfăşurării acţiunilor.  

Pentru justificarea cheltuielilor, beneficiarul finanţării nerambursabile trebuie să prezinte autorităţii 

finanţatoare următoarele documente: 

- contractul încheiat cu furnizorul de astfel de servicii în baza OUG 34/2006 cu modificarile şi 

completările ulterioare; 

- factura fiscală; 

- ordinul de plată sau chitanţa din care rezultă plata facturii; 

- extras bancar.      

 

2. Onorarii/fond de premiere 

Onorarii: se incadrează în categoria onorarii orice activitate prestată de o persoană fizica 

(observator, monitor, arbitrii etc.) angajată să desfăşoare o activitate în cadrul proiectului (cu 

excepţia persoanelor din echipa de proiect). 

Pentru justificarea onorariilor care se acordă participanţilor la diverse acţiuni întreprinse în cadrul 

derulării proiectului, se vor prezenta statele de plată întocmite cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare şi  copii după ordinele de plată din care să  rezulte plata obligaţiilor către  buget.  

Fond de premiere: pentru justificarea cheltuielilor ocazionate de organizarea unei acţiuni care să 

aibă ca finalitate acordarea unor premii pentru participanţi, beneficiarul finanţării nerambursabile 

va prezenta: 

- regulamentul de acordare a premiilor, din care să rezulte condiţiile de acordare şi cuantumul 

premiului pe care îl va primi fiecare participant; 

- Statul de plată, care să cuprindă: numele şi prenumele persoanelor premiate, suma acordată, 

impozitul reţinut conform reglementarilor în vigoare (Codul fiscal), suma netă primită, buletin – 

serie şi număr, CNP, semnatura persoanei beneficiare, aprobarea  persoanelor care raspund de 

implementarea proiectului, întocmit conform modelului prevazut în Anexa 11 la Regulament. 

 

3. Transport:  

Reprezentanţii beneficiarului de finanţare nerambursabilă pot beneficia conform HG 

1860/21.12.2006 de decontarea cheltuielilor de transport efectuate, în cazul în care acestea sunt 

necesare pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor proiectului finanţat de autoritatea  

finanţatoare: 

a) pe calea ferată, pe orice tip de tren, după tariful clasei a II-a; 

b) cu mijloace de transport în comun auto, după tarifele stabilite pentru aceste mijloace sau cu 

mijloacele de transport auto ale beneficiarului de finanţare nerambursabilă, cu încadrarea în 

consumurile de combustibil, potrivit legii; 

c) cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care nu se pot utiliza mijloacele de transport 

prevazute la lit. a si b. 

Dacă deplasarea se face cu autoturismul aparţinând beneficiarului finanţării nerambursabile, 

justificarea cheltuielilor se va face în baza foii de parcurs care trebuie să cuprindă următoarele 

elemente: destinaţia deplasării, distanţa în km, consumul normat, consumul efectiv.  

În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul proprietate personală, pe ordinul de deplasare se 

va face menţiunea “Se aprobă deplasarea cu maşina proprietate personală”, iar apobarea va fi 
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facută de către persoana responsabilă cu implementarea proiectului.  Posesorul autoturismului va 

primi în acest caz contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100 km parcurşi. Dacă pentru aceeaşi 

acţiune se deplasează până la 3 persoane, nu se va accepta deplasarea cu maşina proprietate 

personală pentru fiecare persoană – contravaloarea celor 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi se va 

acorda unei singure persoane.  

În cazul în care are loc o deplasare a unui grup de persoane şi se doreşte ca deplasarea acestuia să 

se facă cu un microbuz sau autocar, pentru justificarea cheltuielilor se vor prezenta următoarele:  

contract, factura fiscală şi chitanţa sau ordinul de plată.  

Pentru decontarea cheltuielilor de transport se întocmeste un referat prin care se justifice 

necesitatea acestor cheltuieli şi se anexează lista nominală semnată de persoanele beneficiare. 

 

4. Cazare şi masa 

Decontarea cheltuielilor de cazare și masa se va face în baza documentelor justificative (factură, 

ordin de plată sau chitanţă), cu respectarea prevederilor HG 1860/2006 și HG 1447/2007 pentru 

deplasările în ţară. Se acceptă decontarea cheltuielilor de cazare în structuri de primire turistice în 

limita tarifelor practicate în structurile de trei stele. Se iau în considerare la stabilirea cheltuielilor 

de cazare: taxa de parcare, taxa de staţiune şi alte taxe prevazute de lege. 

Pentru decontarea cheltuielilor de cazare şi masă se întocmeşte un referat prin care se justifică 

necesitatea acestor cheltuieli şi se anexează lista nominală semnată de persoanele beneficiare 

conform Anexei 12 la Regulament. 

 

5. Consumabile: decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor justificative: contract, 

factura, chitanţa sau ordin de plată, nota de recepţie şi bon de consum.  
 
6. Servicii: transport, catering, traduceri autorizate, montaje filme etc. 
Decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor justificative: contract, factura fiscală, bon 
de benzină, proces verbal de recepţie/nota de recepţie, chitanţa sau ordin de plată. 
 

7. Tipărituri: pliante, broşuri, afişe, cărţi, cataloage, albume, etc.; 
Pentru decontarea cheltuielilor vor fi prezentate următoarele documente: contract, factura fiscală, 

chitanţa sau ordin de plată, nota de recepţie şi bon de consum. 

 

8. Publicitate: 

Beneficiarii de finanţari nerambursabile pot utiliza fondurile alocate şi pentru acţiuni promoţionale 

şi publicitare ale proiectului, constând în: anunturi publicitare, spoturi audio-video, etc. 

Documentele care vor fi prezentate pentru justificarea unor asemenea cheltuieli sunt: contract, 

factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, copie după anunţul publicitar, caseta şi graficul de 

difuzare a spotului audio-video parafat de societatea media care a efectuat difuzarea.  

 

9. Materiale și echipamente sportive: decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor 

justificative: contract, factura, chitanţa sau ordin de plată, nota de recepţie şi bon de consum. 

 

II. Documente justificative pentru activităţile desfăşurate 

Documente privind realizarea măsurilor de informare şi publicitate:   

- 1 exemplar din pliantul/broşura/afişul realizat;  

- copii ale articolelor, anunţurilor apărute în presă, interviuri radio/tv; 

- fotografii din care să reiasă amplasarea afişelor; 

- fotografii de la locul de desfăşurare a activităţilor derulate în cadrul  proiectului;  

- fotografii cu obiectele inscriptionate şi produsele achiziţionate. 

 

Documentele justificative vor fi transmise în copie, având pe fiecare pagină menţiunea 

“Conform cu originalul”, semnătura coordonatorului proiectului şi ştampila. 
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ANEXA 2 

 

 

CĂTRE,                                               

 

 

Consiliul Județean Alba 

Str. I.C. Brătianu, nr. 1 

 

Scrisoare de interes 

 

  

 Ca urmare a anunţului de participare privind organizarea selecţiei publice a proiectelor care 

vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul județului Alba pe anul ____________, în 

baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările 

ulterioare Asociaţia ____________________________________, cu sediul/domiciliul în 

localitatea_____________, str.______________, nr._____, tel._____________, reprezentată prin 

doamna/domnul____________________, având funcţia de_____________, ne exprimăm interesul 

de a participa, în calitate de solicitant, cu proiectul__________________ la procedura de selectie 

organizată pentru domeniul: sportul de performanță.  

 

              Solicitantul, 

         ________________ 

(numele, prenumele şi functia) 

 

 

       Data completării         Semnătura 

  ________________        ____________ 
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ANEXA 3 

 

Formular de cerere de finanţare 

(Orice modificare în textul original al formularului  atrage după sine respingerea cererii) 

A) Aplicantul  

1. Solicitant:  

Numele complet: 

Denumirea abreviată: 

Adresa:                                                                            Cod fiscal:  

Telefon:     Fax : 

E-mail: 

2. Date bancare: 

Denumirea băncii: 

Numărul de cont: 

Titular:  

3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: 

Numele complet: 

Tel./Fax: 

E-mail:                                                                           Semnătură: 

4. Datele responsabilului de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 3):  

Numele complet: 

Tel./Fax: 

E-mail:                                                                          Semnătură: 

5. Descrierea activităţii, a resurselor şi a obiectivelor solicitantului. Descrierea  experienţei în 

scrierea şi managementul  proiectelor: 

 

 

 

 

 

B) Proiectul:_____________________________________________________________ . 

6. Titlul proiectului:_______________________________________________________ . 

7. Locul desfăşurării proiectului(localitate): __________________________________  . 

8. Durata proiectului: de la  ______________________până la____________________  . 

9. Rezumatul proiectului (maxim 30 rânduri), structurat astfel: 

Titulul  

Scopul 

Obiectivele proiectului 
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Grupuri ţintă, beneficiari 

Activităţile principale  

Calendarul activităţilor 

Rezultate estimate  

 

 10. Rezultatele: rezultate prognozate şi impactul proiectului, mijloace de monitorizare şi evaluare  

a rezultatelor; 

11. Echipa Proiectului; 

12. Partenerul (-ii) proiectului (dacă este cazul): 

- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site); 

- scurtă descriere a activităţilor derulate în proiect de către partener (max 10 rânduri). 

 

 

13.Valoarea totală a proiectului:______________________________________________ .  

14. Suma solicitata de la autoritatea finantatoare:_______________________________. 

15. Contribuție proprie a solicitantului:_______________________________. 

16. Ordinea de prioritate: în cazul în care aţi aplicat pentru mai multe proiecte la acestă rundă, vă 

rugăm să precizaţi ordinea importanţei lor pentru dumneavaostră, luând în considerare procedura 

de aplicare.  

  

Semnătura reprezentantului legal   Semnătura coordonatorului de proiect 

  Ştampila instituţiei / organizaţiei 

 

 

 

 

                     Data: 
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ANEXA 4 
 

 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli 

 

Organizaţia/ Persoana juridică _________________________________________________ 

Proiectul __________________________________________________________________ 

Perioada şi locul desfăşurării __________________________________________________ 

Nr. 

crt. 
Denumire indicatori TOTAL 

TRIM 

I 

TRIM 

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

OBSERVAŢII
1
 

I. 

 

VENITURI–TOTAL,  din 

care: 

  

 

 

 

 

1. 
Contribuţia beneficiarului 

(a+b+c+d) 
  

 
 

 
 

a). Contribuţie proprie       

b). Donaţii       

c). Sponsorizări       

d). Alte surse       

2. 
Finanţare nerambursabilă din 

bugetul județului  
  

 
 

 
 

II. 
CHELTUIELI–TOTAL, din 

care: 
  

 
 

 
 

1. Închirieri       

2. Transport       

3. Cazare şi masă       

4. Consumabile       

5. Echipamente       

6. Servicii       

7. Tipărituri       

8. Publicitate       

9. Onorarii – fonduri de premiere       

10. Administrative        

11. 
Alte cheltuieli (se vor 

nominaliza) 
  

 
 

 
 

 
 

TOTAL 
  

 
 

 
 

 

 

* Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială: 

 

                                                 
1
  La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei 

fizice sau juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, cod fiscal, telefon, fax, email, reprezentant legal)  
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  Preşedintele organizaţiei            Responsabilul financiar al organizaţiei 

(numele, prenumele şi semnătura)                          (numele, prenumele şi semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Data:                                                                                       Ştampilă: 

 

_____________________                                                  __________________________ 

 

 

 

Nr crt 
Categoria 

bugetară 

Contribuţia 

finanţator 

Contribuţia beneficiarului 

Total 

buget Contribuţie 

proprie 

Alte surse 

(donaţii, sponsorizări 

etc.) 

1 
 

Închirieri 
    

2 Fond premiere/Onorarii     

3 Transport     

4 Cazare şi masă     

5 Consumabile     

6 Echipamente     

7 Servicii     

8 Tipărituri     

9 Publicitate     

10 Administrative      

11 Alte cheltuieli (nominal)     

 
 

TOTAL 
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ANEXA 5 
 

 

 

Calendarul activităţilor: 

 

       

 

    Data:                                                                                                  Semnătura: 

 

                        ______________________________                                                      _________________________

Denumirea activităţii Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 

Săptămâna 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A)                                                 

B)                                                 

C)                                                 

D)                                                 

E)                                                 

F)                                                 

G)                                                 

H)                                                 

I)                                                 

J)                                                 



 

 

 

 

ANEXA 6 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului 

 

 

Subsemnatul ______________________________, domiciliat în localitatea_____________, str. 

______________________nr.____, bl.______, ap._______, sectorul/judeţul __________, codul poştal 

___________, posesor al actului de identitate _________ seria _______ nr. ___________,codul numeric 

personal _______________________, în calitate de reprezentant al asociaţiei _____________ 

____________________________, declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridica pe care o 

reprezint nu se afla, în nici una dintre următoarele situaţii: 

 

 

a) în incapacitate de plată; 

b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; 

c) nu am încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; 

d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; 

e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale; 

f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau 

luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. 

 

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am 

verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 

 

 

 

 

 

 

 

            Data:                                                                                           Semnătura: 

 

 

_____________________                                                      __________________________ 
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ANEXA 7 

 

 

Declaraţia  de  imparţialitate a beneficiarului 

 

 

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze 

în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectiva şi 

imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din 

motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoană. 

 

Subsemnatul/a _____________________________________ ca persoană fizică sau cu drept de 

reprezentare a organizaţiei solicitante_________________________________, în ceea ce priveşte 

implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict 

de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea 

finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict. 

 

 

Numele şi prenumele:_________________________________ 

CNP:______________________________________________ 

Funcţia:____________________________________________ 

 

 

 

              Data:                                                                      Semnătura şi ştampila: 

  ________________________                                      ________________________ 
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ANEXA 8 

 

CURRICULUM VITAE  

 

  

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

 

 

 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  

Adresă(e)  

Telefon(oane)  Mobil:  

 

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

  

Naţionalitate(-tăţi)  

  

Data naşterii  

  

Sex  

  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada  

 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
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Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada  

 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scrier

e 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral 

Exprim

are 

scrisă 

Limba            

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 

Străine 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi 

sociale 

 

 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 

 

  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

 

 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 

 

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

 

 

  

Alte competenţe şi aptitudini  

 

  

Permis(e) de conducere  

 

  

Informaţii suplimentare  

 

  

Anexe  
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ANEXA 9 

 

 

 

Adresa de înaintare a raportului intermediar sau final 

Antetul aplicantului 

 

Către, 

Consiliul Județean Alba 

 

 

Alăturat vă înaintam raportul narativ şi financiar privind proiectul înregistrat cu nr. __________, din data 

de ______________ având titlul _____________________________________ care a avut/are loc în 

__________________, în perioada ________________________în valoare de ____________________. 

 

 

Data: 

 

 

      Reprezentant legal          Coordonator proiect 

 

Numele şi prenumele____________   Numele şi prenumele____________ 

Semnătura ____________________   Semnătura ____________________ 

 

 

 

 

 

                               

 

            Ştampila organizaţiei 
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ANEXA 10 

 

 

Formular pentru raportări intermediare şi finale 

 

 

Contract nr.: _________________________ încheiat în data de _______________________ 

Organizaţia/ Instituţia:_________________________________________________________ 

- adresa: ___________________________________________________________________ 

- telefon/fax: _________________________________________________________________ 

- email: _____________________________________________________________________ 

Denumirea proiectului _______________________________________ 

Data înaintării raportului ______________________________________ 

I. Raport de activitate 

1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului: 

(Descrierea nu va depăşi o pagina, vor fi prezentate datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării 

programului/proiectului şi a verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu 

alţi parteneri etc.) 

2. Realizarea activităţilor propuse: 

(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA / NU. Daca NU, expuneţi motivele şi 

propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în 

contract) 

3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: 

(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în 

concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz.) 

II. Raport financiar 

1. Date despre finanţare: 

- valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nr. _________________din data 

__________________,  

- valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: ______________________ din care: 

  

- contribuţie proprie a beneficiarului; 

- sume reprezentând finanţare nerambursabilă de la bugetul județului Alba în baza contractului de 

finanţare nr. ____________________din data: _________________________. 
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Nr 

crt 

Categoria 

bugetară 

Prevederi conform bugetului Anexa la 

contract 

Total 

buget 

Execuţie 

Total 

execuţie 
Contribuţie 

finanţator 

Contribuţia 

proprie a 

beneficiarului 

Alte surse 

(donaţii, 

sponsorizări, 

etc.) 
Contribuţia 

finanţator 

Contribuţia 

proprie 

beneficiar 

Alte surse 

(donaţii, 

sponsorizări 

etc.) 

1.  Închirieri         

2.  
Onorarii/ 

Fond premiere 
        

3.  Transport         

4.  Cazare si masa         

5.  Consumabile         

6.  Echipamente         

7.  Servicii         

8.  Tipărituri         

9.  Publicitate         

10.  Administrativ         

11.  Alte costuri         

 TOTAL         

          

 

 

    2. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanţe fiscale, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată, bilete 

CFR şi autocar, etc. 

 

     3.Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos): 
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Nr.crt. Categoria 

cheltuieli 

Nr.şi data 

document 

Unitatea emitentă Suma totală Contribuţie finanţator Contribuţie aplicant 

       

       

       

Total (lei):      

 

 

           Preşedintele organizaţiei/instituţiei:                                                                                          Coordonatorul programului/proiectului: 

            (numele, prenumele şi semnătura)                                                                                            (numele, prenumele şi semnătura) 

 

 

 

 

 

Responsabilul financiar al organizaţiei/instituţiei: 

(numele, prenumele şi semnătura) 

 

 

 

 

 

                        Data:                                                                                                                                                      Ştampila: 



 

  

ANEXA 11 

  

Beneficiar________________                   

  

 

STAT DE PLATĂ 

cu persoanele premiate cu ocazia acţiunii/concursului_______________care a avut loc în perioada(data)____________ 

în cadrul proiectului ______________________________. 

  

 

  Presedintele organizatiei            Responsabilul financiar al organizatiei  

(numele, prenumele si semnatura)             (numele, prenumele si semnatura) 

  

_________________________           _________________________ 

  
 
 
         Ştampila 
 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume/Prenume Suma 

acordata 

Impozitul 

retinut 

Suma neta 

primita 

Seria 

B.I./C.I. 

CNP Adresa Semnatura 
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ANEXA 12 

 

                 

 Beneficiar__________________     

 

 

TABEL CAZARE / MASĂ 

cu participanţii la acţiunea _________________organizată în perioada (data) de ______________,  în localitatea______________,  

în cadrul Proiectului ______________, care au beneficiat de cazare/masă 

 

  

 

  Preşedintele organizaţiei            Responsabilul financiar al organizaţiei  

(numele, prenumele şi semnătura)             (numele, prenumele şi semnatura) 

  

________________________________         ________________________________ 

  
 
 
            Ştampila

Nr. 

crt. 

Nume/Prenume Seria B.I./C.I. CNP Adresa Nr. zile Valoare masă Semnătura 
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ANEXA 13 

 

 

 

 

 

Declaraţie   de   imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecție 

 

 

 Subsemnatul __________________________________________ deţin, ca membru al 

Comisiei de evaluare şi selecție a proiectelor depuse pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 

nonprofit de interes județean, care pot primi finanţare de la bugetul județului Alba, calitatea de 

evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei. 

 

Declar prin prezenta, că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv 

nu avem niciun interes patrimonial sau nepatrimonial în legătura cu cererile de acordare a finanţării 

integrale sau parţiale a proiectelor/programelor de interes public, înaintate Comisiei de evaluare şi 

selecție a organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finanţare de la bugetul  

județului Alba. 

 

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecție şi evaluare, un astfel de interes 

există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie. 

 

 

Nume şi prenume: 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

            Data:                                                                                            Semnătura:   

 

___________________                                                                     _____________________ 
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ANEXA 14 

 

 

Regulament explicativ  

 

 

1. Cererea de finanţare: va fi întocmită în conformitate cu formularul prevăzut în Anexa 3 la 

Regulamentul solicitantului.  

2. Solicitant: se va preciza care este numele complet al aplicantului şi acronimul acestuia dacă 

există.  

3. Date bancare:  se va preciza numele complet al Băncii, număr de cont şi titular.  

4. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul:  se va preciza numele 

complet al persoanei care reprezintă solicitantul, telefon, e-mail, semnătură.  

5. Responsabilul de proiect: daca este diferit de persoana de la punctul 3.  

6. Descrierea activităţii: descrierea resurselor utilizate şi a obiectivelor solicitantului; descrierea 

experienţei în scrierea şi managementul proiectelor.  

7. Titulul proiectului: clar, concis, descriptiv, maxim 10 cuvinte.  

8. Locul de derulare al proiectului: se va menţiona locul desfaşurării proiectului.  

9. Durata proiectului: Beneficiarul finanţării are obligaţia să finalizeze proiectul, inclusiv 

procedura de întocmire şi depunere a raportului final în vederea validării de către comisie şi 

atragerea ultimei tranşe a finanţării în anul bugetar în care s-a acordat finanţarea.  

10. Rezumatul proiectului: se menţionează scopul proiectului, activităţile principale, locul de 

desfăşurare, durata, grupul ţintă.  

11. Scopul şi obiectivele proiectului:  

Scopul este un element cheie care formulează o idee clară şi concisă a problemei, el trebuie 

sa fie scurt, concis şi unic. Scopul iî permite cititorului sa afle mai multe despre problema sau 

nevoia căreia i se adresează proiectul.     

Obiectivele se referă la activităţile specificate în cerere. E necesar să se identifice toate 

obiectivele legate de scopul propus şi metodele / activităţile folosite pentru a atinge scopul. 

Luaţi în considerare mărimea unei probleme şi referiţi-vă la rezultatul activităţilor propuse 

când pregătiţi un obiectiv. Cifrele folosite trebuie sa fie verificabile.   

Dacă propunerea este finanţată, obiectivele stabilite vor fi probabil folosite la evaluarea 

proiectului, aşa că fiţi relişti. Descrieţi în ce măsură scopul proiectului este în corelaţie cu 

misiunea organizaţiei.             

12. Justificare proiectului (maxim o pagină): în acest capitol se descrie situaţia actuală într-un 

anumit loc, precum şi strategia prin care se va ajunge de la această situaţie actuală 

nesatisfăcătoare la situaţia dorită. Pentru aceasta se enunţă şi se justifică problema abordată:  

- care este problema de rezolvat (necesitatea) 

- cine o are (grup ţintă) 

- unde şi când există (permanentă sau periodică) 

- cauze ale problemei  

- consecinţele nerezolvării  

- de ce aplicantul este capabil să o rezolve (succese anterioare, resurse, atuuri) cum o va 

rezolva 

Pentru sprijinirea afirmaţiilor se prezină date concrete, uşor verificabile: studii, analize    

statistice, cercetări în domeniu, chestionare, articole de presa, aprecieri ale unor experţi.  

Explicaţi cum este implementat proiectul în relaţie cu principiile programului de finanţare.  
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13. Rezultate scontate – cantitative şi calitative, impact:  rezultatele cantitative sunt 

considerate orice serviciu, produs, informaţie ce rezultă din desfăşurarea proiectului. 

Rezultatele calitative sunt considerate schimbările (atât pozitive cât şi negative) care pot 

apărea atât în timpul proiectului cât şi la finalul acestuia asupra grupului ţintă şi a 

beneficiarilor.                                                                                                          

Impactul reprezintă orice modificare directă sau indirectă asupra grupului ţintă ca urmare a 

implementării proiectului.  

Mijloace de verificare a rezultatelor: se va realiza un tabel cu două coloane: activitate, 

rezultate.  

14. Echipa proiectului: se menţionează numele persoanei şi rolul în proiect.  

15. Ordinea de prioritate: în cazul în care aţi aplicat pentru mai multe proiecte vă rugăm sa 

precizaţi ordinea importanţei lor pentru dumneavaostră, luând în considerare procedura de 

aplicare.  

16. Bugetul proiectului: aplicantul va întocmi un buget financiar şi un buget narativ. Bugetul 

fianciar se va întocmi conform Anexei 4 din Regulament. Contribuţia beneficiarului se 

poate realiza din cotizaţii ale membrilor, donatori, finanţatori, sponsori, taxe, venituri 

realizate din activităţi economice, etc.    

17.  Bugetul narativ: se va explica necesitatea cheltuielilor pe categorii, precum şi premizele de la 

care s-a pornit în estimarea cheltuielilor.  
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ANEXA 15 

CONTRACT-CADRU DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ 

 

1. Părţile contractante 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. ____________ s-a 

încheiat prezentul contract de finanţare nerambursabilă între: 

 

 Județul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. 

Bratianu, nr.1, județul Alba, CUI 4562583,  tel: 0258/813380, fax: 0258/813325, e-mail: 

cjalba@cjalba.ro, cont nr. …...................................…..  deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat de 

domnul Ion DUMITREL, în calitate de Președinte, și domnul Marian AITAI, în calitate de director 

executiv, denumită în continuare AUTORITATE FINANŢATOARE, pe de-o parte,  

 şi 

_______________________, cu sediul în oraşul ___________, Str. _____________,  judeţul 

___________, tel.: _____________, Cod fiscal _________, cont _____________________, deschis la 

____________ reprezentată legal prin _____________, domnul/doamna ___________, în calitate de 

BENEFICIAR, pe de altă parte. 

 

2. Obiectul contractului 

2.1. Prezentul contract are ca obiect finanţarea nerambursabilă alocată de Județul Alba, prin Consiliul 

Județean Alba, în vederea realizării proiectului ___________________________.  

 

3. Valoarea contractului. Modalităţi de finanţare 

3.1. Valoare finanțării nerambursabile alocată din bugetul propriu al Județului Alba este de 

_______lei.  

3.2. Toate plăţile care privesc prezentul contract se realizează exclusiv prin mijloace bancare. 

Autoritatea finanțatoare efectuează plăţile în cadrul prezentului contract direct în contul beneficiarului, 

plăţile în numerar între autoritatea finanțatoare şi beneficiar nefiind permise; 

3.3 Plăţile către beneficiar se vor efectua în tranşe, în avans în raport cu faza proiectului şi cheltuielile 

aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii 

finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului. Tranșele nu depăși 

20% din finanţarea acordată. 

 

4. Durata contractului  

4.1. Contractul intră în vigoare începând cu data semnării lui de ambele părţi şi încetează la data 

de ___________________. 

4.2. Beneficiarul finanţării are obligaţia să finalizeze proiectul în anul bugetar în care s-a acordat 

finanţarea. 

 

5. Obligaţiile părţilor 

5.1. Obligaţiile Beneficiarului sunt următoarele:  

5.1.1. Să desfăşoare activităţile proiectului prevăzute în cererea de finanţare; 

5.1.2. Să utilizeze suma de bani care face obiectul finanţării numai pentru realizarea activităţilor 

eligibile şi atingerea obiectivelor prevăzute în Proiect; 
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5.1.3. Să transmită Județului Alba, prin Consiliul Județean Alba informaţiile și documentele privind 

derularea Proiectului şi utilizarea sumei primite ca finanţare, astfel:  

a) un raport de activitate intermediar/final privind derularea proiectului și utilizarea sumelor 

primite; 

b) un raport financiar intermediar/final întocmit în conformitate cu Anexa 10 la Regulamentul 

privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul județului Alba pentru activităţi 

nonprofit de interes județean, care să conțină documentele financiare atestând efectuarea plăţilor de 

către beneficiarul finanţării nerambursabile. Aceste documente vor fi prezentate în copie, cu menţiunea 

„conform cu originalul”, cu semnătura şi ştampila beneficiarului;  

5.1.4. să depună documentele prevăzute la art. 5.1.3. la Registratura Consiliului Județean Alba, prin 

adresă de înaintare, întocmită conform Anexei 9 la Regulamentul mai sus menţionat. 

5.1.5. să efectueze numai cheltuieli care se încadrează în limitele şi categoriile aprobate ale Proiectului. 

Cheltuielile efectuate înainte şi după perioada de derulare a proiectului, nu sunt eligibile şi nu pot fi 

decontate de către beneficiar. 

5.1.6. să furnizeze Județului Alba, prin Consiliul Județean Alba, în decurs de 3 zile lucrătoare de la 

primirea unei solicitări în acest sens, toate informaţiile referitoare la derularea Proiectului şi să permită, 

pe toată durata contractului, accesul neîngrădit al reprezentanţilor autorităţii contractante sau a altor 

organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ţine evidenţa 

activităţilor derulate în cadrul proiectului. 

5.1.7. să asigure cofinanțarea proiectului potrivit cererii de finanţare. 

5.1.8. să păstreze pe o perioadă de 5 ani de la încetarea contractului, toate documentele aferente 

Proiectului; 

5.2. Obligaţiile Autorităţii contractante sunt:  

5.2.1. să asigure finanţarea Proiectului în condiţiile stabilite prin contract; 

5.2.2. să nu comunice, în nicio situaţie, fără consimţământul prealabil scris al beneficiarului, informaţii 

confidenţiale aparţinând beneficiarului sau obţinute în baza relaţiilor contractuale. 

 

        6. Bugetul proiectului. Destinaţia 

6.1. Beneficiarul este obligat să respecte bugetul detaliat al proiectului. Cheltuielile vor fi efectuate 

conform bugetului proiectului şi prevederilor prezentului contract; 

6.2. Toate fondurile care fac obiectul finanţării, dobânzile aferente, precum şi bunurile pentru 

achiziţionarea cărora au fost utilizate acestea şi alte bunuri primite în acest scop, vor fi utilizate de 

către beneficiar numai pentru realizarea activităţilor şi atingerea scopurilor Proiectului;  

 

 7.Cesiunea 

Este interzisă cesiunea contractului sau a unor părţi din acesta. 

 

8. Sancţiuni 

8.1. În cazul în care se constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că 

Beneficiarul a folosit sau foloseşte fondurile alocate pentru derularea proiectului într-o manieră 

neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, autoritatea finanțatoare 

poate solicita în scris restituirea acestora. Beneficiarul are obligaţia de a restitui Județului Alba, prin 

Consiliul Județean Alba, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări scrise, sumele 

întrebuinţate în alte scopuri decât pentru desfăşurarea activităţilor Proiectului, precum şi sumele a 

căror întrebuinţare nu este dovedită, conform prevederilor contractului. 

8.2. În cazul refuzului de a permite accesul reprezentanţilor autorităţii contractante sau a altor organe 

de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor 

derulate în cadrul proiectului şi de a coopera cu aceştia, Beneficiarul are obligaţia de a restitui 



Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul  județului Alba pentru activităţi nonprofit de 
interes județean 

 

 

Județului Alba, prin Consiliul Județean Alba, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării 

scrise, suma pe care a primit-o ca finanţare pentru realizarea Proiectului. 

8.3. Autoritatea finanțatoare poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parţial, plata, fără 

rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale 

contractuale, până la verificarea întregii documentaţii privind derularea Proiectului finanţat şi utilizarea 

finanţării. 

 

9. Răspunderea contractuală 

9.1. Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere privind supravegherea generală a desfăşurării 

activităţilor Proiectului şi răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de 

plată. 

9.2. Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o 

perioadă de 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale. 

9.3. Beneficiarul este responsabil pentru modul în care finanţarea este folosită. Autoritatea finanțatoare 

este exonerată de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea 

regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar. 

9.4. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţilor, inclusiv răspunderea pentru fapte sau 

prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. 

 

10. Forţa Majoră 

10.1. Forţa majoră, aşa cum este definită prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen. 

10.2. Beneficiarul nu este îndreptăţit la plată dacă este împiedicat, din cauze de forţă majoră, să-şi 

îndeplinească obligaţiile contractuale. Forţa majoră trebuie anunţată în scris în 5 zile de la apariţia ei, 

iar la dispariţia forţei majore, tot în termen de 5 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea 

parţială a Proiectului are drept rezultat plata parţială, Beneficiarul având obligaţia să restituie sumele 

care nu au fost cheltuite în perioada derulării proiectului. 

 

11. Încetarea contractului  

11.1. Prezentul contract poate înceta:  

a) prin îndeplinirea obiectului contractului; 

b) prin acordul scris al părţilor; 

c) prin reziliere de drept invocată de una din părţi în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire 

defectuoasă de către cealaltă parte a obligaţiilor contractuale; 

d) prin ajungere la termen. 

11.2. Autoritatea finanțatoare poate rezilia contractul dacă beneficiarul este în lichidare voluntară, se 

află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale; 

11.3. Contractul de finanţare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de 

judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a 

adus la cunoștinţă că nu şi-a indeplinit obligaţiile contractuale; 

11.4. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării 

neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale; 

11.5. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul 

finanţării este obligat ca în termen de 15 zile să returneze autorității finanțatoare sumele primite; 

11.6. Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale precum şi 

la interzicerea participării pentru obţinerea finanţării în următorul an fiscal. 

 

12. Dispoziţii finale 

12.1. Autoritatea finanțatoare şi Beneficiarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice dispută care se poate ivi între ei în legătură cu îndeplinirea contractului. 
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Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract, care nu pot 

fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti din România. 

12.2. Orice modificări ale clauzelor contractuale nu vor putea fi aduse decât prin acordul părţilor, 

materializat în act adiţional la prezentul contract. 

12.3. Orice comunicare între părţi cu privire la contract trebuie să fie transmisă în scris, documentele 

fiind înregistrate atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

12.4. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________, în 2 exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte şi cuprinde _____ pagini.  

 

 

Autoritate finanțatoare,                                                      Beneficiar,                                                                                                                   

  

                        Județul Alba, prin 

            CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                 

 

                           Preşedinte,                                                                                    

                       Ion DUMITREL                                                              

                                                                       

 

            Director executiv, 

                Marian AITAI 

 

 

 

         Director executiv DGPI,  

                   Ioan Bodea       

 

 

 

                Avizat C.F.P.                

 

 

                     Avizat  

              Consilier juridic                             

 

 

 

 



ROMÂNIA 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea unei subvenţii Clubului Sportiv „Universitatea” Alba Iulia  

în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenţii Clubului 

Sportiv „Universitatea” Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2016; 

- raportul de specialitate comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi 

Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 729/2016; 

Văzând  adresele  nr. 11/14 ianuarie 2016 și nr. 16/15 ianuarie 2016 ale Clubului Sportiv 

„Universitatea” Alba Iulia înregistrate la Consiliul județean Alba cu nr. 549/14 ianuarie 2016 și nr. 

640/15 ianuarie 2016; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 1, art. 18
1
 alin. 1 lit. b și art. 29 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și 

sportului, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 26 lit. b din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor 

sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 

aprobat prin Ordinul nr. 3696/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului; 

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

ulterioare;  

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul propriu al Județului Alba a Clubului Sportiv 

„Universitatea” Alba Iulia, persoană juridică înființată ca instituție publică, prin alocarea sumei 

totale de 325.000 lei pentru anul 2016, astfel: 300.000 lei în vederea susţinerea activităţii 

competiţionale la baschet și 25.000 lei la șah. 

Art. 2. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean 

Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Clubului Sportiv 

„Universitatea” Alba Iulia; Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi 

Informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

     CONSILIERI JUDEŢENI, 

        Ioan FLOREA                                                                                        

     Dumitru FULEA                                                                    

           Ion MARINCAȘ       Avizat, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 

 

 

       

Înregistrat sub nr. 10 

Alba Iulia, 18 ianuarie 2016 
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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 
 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014 privind aprobarea 

contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 lei, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 

publice de interes judeţean, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 226/14.12.2011 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a contribuției Consiliului Județean Alba la 

finanțarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba” finanțat în 

cadrul POS Mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 

interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 lei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - raportul de specialitate nr. 753/18.01.2016 al Direcției tehnice şi Direcţiei dezvoltare şi 

bugete; 

Văzând prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014 privind aprobarea contractării 

unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 lei; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 24/29.01.2015 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanţări 

rambursabile interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 lei; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b,  alin. 3 lit. b, art. 104 alin. 1 lit. c şi alin. 4 lit. d, art. 98 raportat la 

art. 45 alin. 2 precum și ale art. 115 alin. 4, 5, 6 şi 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare 

a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 
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Art. I. Se aprobă modificarea art. 3-a) al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52 

adoptată în data de 27.02.2014, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a avea 

următorul cuprins:  

„Art. 3- a) Contractarea finanţării rambursabile în valoare de maxim 20.000.000 lei se face 

pentru finanţarea integrală sau parţială, pre-finanţarea şi/sau co-finanţarea obiectivelor de investiţii 

publice de interes judeţean, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri”.  

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri, rămân 

nemodificate. 

Art. III. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi 

Direcţia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Alba şi Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 
 

 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Înregistrat sub nr. 11 

Alba Iulia, 18 ianuarie 2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a  Consiliului judeţean Alba  

 nr. 11 din 18  ianuarie 2016 

 

 

 

Lista obiectivelor de investiţii publice de interes judeţean  

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire obiectiv investiţii Valoare (lei) 

1. Sistem microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia 

Română, Cut, Câlnic, Șpring, Doştat și a localității Răhău, jud. Alba 

 

1.284.984,53 

2. Proiect-Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa - obiective de investiții 

 

3.738.174,04 

3. Sistem de management integrat al deşeurilor în județul Alba 

 

14.976.841,43 

Total 20.000.000,00 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                 

     Ion DUMITREL                                                     

 

 

                   AVIZAT 

                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                    Vasile BUMBU  
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii  
“Parcul Industrial Cugir“ SA pentru anul 2016  

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al societăţii “Parcul Industrial Cugir“ SA pentru anul 2016; 

- raportul de specialitate nr. 824 din 19.01.2016 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; 

Văzând  adresa societăţii Parcul Industrial Cugir SA privind aprobarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al societăţii ”Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2016, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 895 din 19.01.2016; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

- art. 54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/7.01.2016 privind aprobarea formatului 

şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Articol unic  

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al societăţii “Parcul 

Industrial Cugir“ SA, potrivit anexelor nr. 1-5, părți integrante ale prezentei hotărâri.     . 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Societăţii “Parcul 

Industrial Cugir“ SA; Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

     PREȘEDINTE, 

    Ion DUMITREL       Avizat, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

       

Înregistrat sub nr. 12 

Alba Iulia, 19 ianuarie 2016 



AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Operatorul economic S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.

Sediul/Adresa CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A, JUD. ALBA

Cod unic de înregistrare RO 14963620

Anexa nr.1

MII LEI

9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I. 1 1396,273 1431,000  102,49     1431,000 1431,000 100 100

1 2 1395,227 1430,000  102,49     1430,000 1430,000 100 100

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3

b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 4

2 5 1,046 1,000    95,60     1,000 1,000 100 100

3 6

II 7 1387,894 1423,845  102,59     1423,845 1423,845 100 100

1 8 1384,107 1398,692  101,05     1398,692 1398,692 100 100

A. 9 436,516 391,977    89,80     391,977 391,977 100 100

B. 10 105,386 100,000    94,89     100,000 100,000 100 100

C. 11 541,945 582,715  107,52     582,715 582,715 100 100

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 223,492 267,110  119,52     267,110 267,110 100 100

C1 ch. cu salariile 13 223,492 248,610  111,24     248,610 248,610 100 100

C2 bonusuri 14 18,500 18,500 18,500 100 100

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal 16

C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 

organe de conducere si control, comisii si comitete
17 221,414 214,950    97,08     214,950 214,950 100 100

C5
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 

fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 97,039 100,655  103,73     100,655 100,655 100 100

D. 19 300,260 324,000  107,91     324,000 324,000 100 100

2 20 3,787 25,153  664,19     25,153 25,153 100 100

3 21

III 22 8,379 7,155    85,39     7,155 7,155 100 100

IV 23 1,421 1,145    80,58     1,145 1,145 100 100

V
24 6,958 6,010    86,38     6,010 6,010 100 100

1 25 0,348 0,300    86,21     0,300 0,300 100 100

2
26 6,610 5,710    86,38     5,710 5,710 100 100

3 27

4

28

5 29

6
30

7

31

8

32

a)
33

b)
33a

c) 34

9

35

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 

profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 

bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 

economic în exerciţiul  financiar de referinţă 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în 

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 

actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale 

şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, 

din care: 

   -  dividende cuvenite bugetului de stat 

   - dividende cuvenite bugetului local

   -  dividende cuvenite altor acţionari

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 

Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 

proprie de finanţare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 

lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 

proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 

şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 

ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 

altor costuri aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

1 2

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

Venituri extraordinare

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE  ANUL 2016

INDICATORI
Nr. 

rd.

 Realizat/ 

Prelimina

t  an 

preceden

t (N-1)

Propuner

i  an 

curent 

2016

%
Estimări an 

N+1

Estimări an 

N+2

%
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9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 101 2

INDICATORI
Nr. 

rd.

 Realizat/ 

Prelimina

t  an 

preceden

t (N-1)

Propuner

i  an 

curent 

2016

%
Estimări an 

N+1

Estimări an 

N+2

%

VI 36

VII
37

a) 38

b) 39

c) 40

d) 41

e) 42

VIII 43

1 44

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din 

anii anteriori 45

IX 46 1115,098 718,522    64,44     718,522 718,522 100 100

X 47

1 48 10 10  100,00     10 10 100 100

2 49 7,5 8  106,67     8 8 100 100

3
50 2483 2782  112,04     2782 2782 100 100

4

51 2483 2589  104,27     2589 2589 100 100

5
52 170,138 178,75  105,06     178,75 178,75 100 100

6
53

7
54 994 995  100,10     995 995 100 100

8 55

9 56

              DR. ING. MUNTEAN EMIL NICOLAE EC. SAUCHEA CORNELIA

 CONDUCĂTORUL 

COMPARTIMENTULUI         

FINANCIAR-CONTABIL

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 

mediu (cantitate produse finite/ persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        

(Rd.7/Rd.1)x1000

Plăţi restante

Creanţe restante

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, 

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Alocaţii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total

Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială  

(Rd.12/Rd.49)/12*1000

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 

cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)  

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   din 

care

 cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestarile de servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate
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AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Operatorul economic S.. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.

Sediul/Adresa CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A, JUD. ALBA

Cod unic de înregistrare RO 14963620

Anexa nr.2

MII LEI

% %

conform 

HG/Ordi

n 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

I. 1 1547,770 1390,000 1396,273 357,750 357,750 357,750 1431,000 102,49 90,22

1
2 1547,700 1388,955 1395,227 357,500 357,500 357,500 1430,000 102,49 102,49

a)
3 934,436 929,050 934,254 237,500 237,500 237,500 950,000 101,69 101,69

a1) din vânzarea produselor 4

a2) din servicii prestate 5 239,091 228,300 231,718 57,500 57,500 57,500 230,000 99,26 99,26

a3) din redevenţe şi chirii 6 695,345 700,750 702,536 180,000 180,000 180,000 720,000 102,49 102,49

a4) alte venituri 7

b) 8

c)
9

c1 subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 10

c2 transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 11

d) 12

e)
13

f)
14 613,264 459,905 460,973 120,000 120,000 120,000 480,000 104,13 104,13

f1) din amenzi şi penalităţi 15 90,984

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 

(Rd.18+Rd.19), din care: 16

 - active corporale 17 82,559

 - active necorporale 18

f3) din subvenţii pentru investiţii 19

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20

f5) alte venituri 21 439,721 459,905 460,973 120,000 120,000 120,000 480,000 104,13 104,13

2
22 1,045 1,046 0,250 0,250 0,250 1,000 95,60 95,60

a) 23

Venituri financiare 

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

din imobilizări financiare

Venituri totale din exploatare 

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 

care: 

din vânzarea mărfurilor

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente 

cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 

din producţia de imobilizări

venituri aferente costului producţiei în curs de 

execuţie

alte venituri din exploatare 

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

din care:Realizat 

an N-2
7=6d/5

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent         (N-

1)

 Aprobat

Preliminat/

Realizat
8=5/3a

Propuneri an curent  2016
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% %

conform 

HG/Ordi

n 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

din care:Realizat 

an N-2
7=6d/5

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent         (N-

1)

 Aprobat

Preliminat/

Realizat
8=5/3a

Propuneri an curent  2016

b) 24

c) 25

d) 26

e) 27

3 28

II 29 1540,000 1381,660 1387,894 355,961 355,961 355,961 1423,845 102,59 102,59

1
30 1535,815 1373,297 1384,107 349,673 349,673 349,673 1398,692 101,05 101,05

31 331,082 432,817 436,516 97,994 97,994 97,994 391,977 89,80 89,80

A1
32 78,710 72,935 74,968 16,514 16,514 16,514 66,055 88,11 88,11

a) 33

b) 34 16,800 14,425 17,361 3,266 3,266 3,266 13,064 75,25 75,25

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 1,200 0,200 4,350 0,045 0,045 0,045 0,180 4,14 4,14

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 9,800 9,600 9,637 2,174 2,174 2,174 8,695 90,23 90,23

c) 37 3,500 2,210 5,509 0,500 0,500 0,500 2,001 36,32 36,32

d) 38 58,410 56,300 52,098 12,750 12,750 12,750 51,000 97,89 97,89

e) 39

A2
40 55,705 121,513 106,240 30,378 30,378 30,378 121,513 114,38 114,38

a) 41 49,150 112,633 96,707 28,128 28,128 28,128 112,513 116,34 116,34

b) 42

b1)
 - către operatori cu capital integral/majoritar de 

stat 43

b2)  - către operatori cu capital privat 44

c) 45 6,555 8,880 9,533 2,250 2,250 2,250 9,000 94,41 94,41

A3

46 196,667 238,369 255,308 51,102 51,102 51,102 204,409 80,06 80,06

a) 47

b)
48 2,750 2,300 2,925 0,575 0,575 0,575 2,300 78,63 78,63

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49

c)
50

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+   

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 

(Rd.51+Rd.53), din care:

cheltuieli privind energia şi apa

cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

prime de asigurare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din 

care: 

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), 

din care: 

Cheltuieli privind stocurile 

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 

inventar

din investiţii financiare

din diferenţe de curs

din dobânzi

alte venituri financiare
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% %

conform 

HG/Ordi

n 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

din care:Realizat 

an N-2
7=6d/5

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent         (N-

1)

 Aprobat

Preliminat/

Realizat
8=5/3a

Propuneri an curent  2016

 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 

modificările ulterioare 52

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53

 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 

publicitate, potrivit Legii  nr.193/2006, cu 

modificările ulterioare 54

 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, 

studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente 

sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu  

modificările ulterioare 55

 - ch.de promovare a produselor 56

d)
57

d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si 

sanatate 58

d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, 

invatamant, social si sport, din care: 59

d3) pentru cluburile sportive 60

d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si 

activitati 61

e) 62 0,010

f) 63 26,560 5,160 5,294 1,290 1,290 1,290 5,160 97,47 97,47

64

65

66

g) 67 11,700 11,500 12,462 2,875 2,875 2,875 11,500 92,28 92,28

h) 68 4,000 5,600 8,428 1,400 1,400 1,400 5,600 66,45 66,45

i)
69 151,647 213,809 226,199 44,962 44,962 44,962 179,849 79,51 79,51

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 82,000 107,740 107,440 26,935 26,935 26,935 107,740 100,28 100,28

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea 

tehnicii de calcul 71 4,000 5,500 5,500 1,375 1,375 1,375 5,500 100,00 100,00

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 

corporale şi necorporale, din care: 73 6,500 8,000

      -aferente bunurilor de natura domeniului public
74

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din 

care:

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

     - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 

              -interna

              -externa

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), 

din care:

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
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% %

conform 

HG/Ordi

n 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

din care:Realizat 

an N-2
7=6d/5

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent         (N-

1)

 Aprobat

Preliminat/

Realizat
8=5/3a

Propuneri an curent  2016

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea 

personalului de conducere cf. Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 

anunţuri 77

j) 78 15,322

79 75,115 100,000 105,386 25,000 25,000 25,000 100,000 94,89 94,89

a)
80

b)
81

c) 82

d) 83

e) 84

f) 85 75,115 100,000 105,386 25,000 25,000 25,000 100,000 94,89 94,89

86 507,912 540,422 541,945 145,679 145,679 145,679 582,715 107,52 107,52

C0 87 222,720 221,434 223,492 66,778 66,778 66,778 267,110 119,52 119,52

C1
88 222,720 221,434 223,492 62,153 62,153 62,153 248,610 111,24 111,24

89 222,720 221,434 223,492 62,153 62,153 62,153 248,610 111,24 111,24

90

91

C2
92 4,625 4,625 4,625 18,500

93

 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare; 94

 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

96 4,625 4,625 4,625 18,500
97

98
99

C3
100

b) tichete de masă;

c) tichete de vacanţă;
d) ch. privind participarea  salariaţilor la profitul 

obtinut în anul precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.
Alte cheltuieli cu personalul 

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

 a) salarii de bază

 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului 

de bază (conform CCM)

 c) alte bonificaţii (conform CCM)

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din 

care: 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, din care:

ch. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe şi impozite 

C. Cheltuieli cu personalul 

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

Cheltuieli  cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

alte cheltuieli

B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a resurselor 

minerale
ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  bunurilor publice 

şi resursele minerale

ch. cu taxa de licenţă
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% %

conform 

HG/Ordi

n 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

din care:Realizat 

an N-2
7=6d/5

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent         (N-

1)

 Aprobat

Preliminat/

Realizat
8=5/3a

Propuneri an curent  2016

101

102

103

C4

104 179,360 221,414 221,414 53,738 53,738 53,738 214,950 97,08 97,08

105 155,000 186,077 186,077 45,000 45,000 45,000 180,000 96,73 96,73

-componenta fixă 106 134,900 143,777 143,777 39,000 39,000 39,000 156,000 108,50 108,50

-componenta variabilă 107 20,100 42,300 42,300 6,000 6,000 6,000 24,000 56,74 56,74

108 16,320 23,195 23,195 6,238 6,238 6,238 24,950 107,57 107,57

-componenta fixă 109

-componenta variabilă 110

111 8,040 12,142 12,142 3,250 3,250 3,250 13,000 107,07 107,07

112

C5

113 105,832 97,574 97,039 25,164 25,164 25,164 100,655 103,73 103,73

114 78,982 71,396 71,144 18,311 18,311 18,311 73,242 102,95 102,95

115 2,761 2,918 2,906 0,580 0,580 0,580 2,320 79,83 79,83

116 20,495 22,074 22,001 6,026 6,026 6,026 24,105 109,56 109,56

117

118

119 3,594 1,186 0,988 0,247 0,247 0,247 0,988 100,00 100,00

120 603,700 300,058 300,260 81,000 81,000 81,000 324,000 107,91 107,91

a)
121 4,058 4,207 1,000 1,000 1,000 4,000 95,08 95,08

122

D. Alte cheltuieli de exploatare 

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din 

care:

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), 

din care:

     - către bugetul general consolidat

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit 

legii

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 

speciale şi alte obligaţii legale 

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din 

care: 

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 

c) ch. privind  contribuţia la asigurări sociale  de  

sănătate

d) ch. privind  contribuţiile la fondurile speciale 

aferente  fondului de salarii

e) ch. privind  contribuţiia unităţii la schemele de 

pensii
f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale

b) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în baza unor 

hotărâri judecătoreşti
c) cheltuieli de natură salarială aferente 

restructurarii, privatizarii, administrator special, alte 

comisii si comitete
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 

organe de conducere si control, comisii si comitete 

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 

supraveghere, din care:

c) pentru AGA şi cenzori

a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente 

disponibilizărilor de personal
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% %

conform 

HG/Ordi

n 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

din care:Realizat 

an N-2
7=6d/5

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent         (N-

1)

 Aprobat

Preliminat/

Realizat
8=5/3a

Propuneri an curent  2016

123

b) 124

c)
125

d) 126

e)
127 420,000 296,000 296,053 80,000 80,000 80,000 320,000 108,09 108,09

f) 
128

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 183,700

f1.1)
-provizioane privind participarea la profit a 

salariaţilor 130

f1.2)
- provizioane in legatura cu contractul de 

mandat 130a

f2)
venituri din provizioane şi ajustări pentru 

depreciere sau pierderi de valoare , din care: 131

f2.1) din anularea provizioanelor 

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132

 - din participarea salariaţilor la profit 133

 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a 

activelor circulante 134

 - venituri din alte provizioane 135

2
136 4,185 8,363 3,787 6,288 6,288 6,288 25,153 664,19 664,19

a)
137 4,185 8,363 3,787 6,288 6,288 6,288 25,153 664,19 664,19

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139

b)
140

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142

c) 143

3 144

III 145 7,700 8,379 8,379 1,789 1,789 1,789 7,155 85,39 85,39

venituri neimpozabile 146

cheltuieli nedeductibile fiscal 147

IV 148 1,232 1,421 1,421 0,286 0,286 0,286 1,145 80,58 80,58

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   (Rd.1-Rd.29)

IMPOZIT PE PROFIT

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 

necorporale
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din 

care: 

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din 

care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

(Rd.141+Rd.142), din care:

alte cheltuieli financiare

     - către alţi creditori

cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 

personalului
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% %

conform 

HG/Ordi

n 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

din care:Realizat 

an N-2
7=6d/5

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent         (N-

1)

 Aprobat

Preliminat/

Realizat
8=5/3a

Propuneri an curent  2016

V 149

1 150 222,720 221,434 223,492 66,778 66,778 66,778 267,110 119,52 119,52

2 151 222,720 221,434 223,492 62,153 62,153 62,153 248,610 111,24 111,24

3 152 9 10 10 10 100,00 100,00

4 153 9 8 7,5 8 106,67 106,67

5 a)
154 2062 2306 2483 X X X 2589 104,27 104,27

 b)

155 2062 2306 2483 X X X 2782 112,04 112,04

6 a)
156 171,967 170,138 170,138 X X X 178,750 105,06 105,06

b)
157 X X X

c1)
158 X X X

 - cantitatea de produse finite (QPF) 159 X X X

 - pret mediu (p) 160 X X X

 - valoare=QPF x  p 161 X X X

 - pondere in venituri totale de exploatare =   

Rd.161/Rd.2 162 X X X

7 163

8 164

 - de la operatori cu capital integral/majoritar de 

stat 165

 - de la operatori cu capital privat 166

 - de la bugetul de stat 167

 - de la bugetul local 168

 - de la alte entitati 169

9
170

Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

                                                       Ec. Cornelia Sauchea

FINANCIAR CONTABIL

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, 

Plăţi restante

Creanţe restante, din care: 

Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul 

ramas de rambursat)

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi 

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 

cheltuielilor cu salariile              

(Rd.151/Rd.153)/12*1000
Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 

[(Rd.150-rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 

personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 

W=QPF/Rd.153
Elemente de calcul a productivitatii muncii in  unităţi 

fizice, din care

 CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI         

DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

Cheltuieli  cu salariile (Rd.88)
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Anexa nr.3

mii lei

Nr 

Crt Aprobat Realizat Aprobat Realizat
0 1 2 3 4 5 6 7

I. Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: 1547,700 1580,732 102,134 1390,000 1396,273 100,451

1 Venituri din exploatare 1547,700 1580,732 102,134 1388,955 1395,227 100,452

2. Venituri financiare 1,045 1,046 100,096

3. Venituri extraordinare

                       Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

     Ec. Cornelia Sauchea

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,  CONDUCĂTORUL 

COMPARTIMENTULUI         

FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

INDICATORI 
Prevederi an N-2 %        

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1) %        

7=6/5
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Anexa nr.4

Mii lei

Aprobat
Realizat/ 

Preliminat

an curent 

2016
an N+1 an N+2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1115,1 1115,098 718,522 718,522 718,522

1 Surse proprii, din care:

  a) - amortizare 296,000 296,000 320,000 320,000 320,000

  b) - profit

2 Alocaţii de la buget

3 Credite bancare, din care:

  a) - interne 716,774 716,774 83,226 83,226 83,226

  b) - externe

4 Alte surse, din care: 102,316 102,316 315,296 315,296 315,296

aport capital Consiliul Judetean Alba 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000

  - (denumire sursă)
  -

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 1115,1 1115,098 718,522 718,522 718,522

1 Investiţii în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 338,800 338,800

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

2 Investiţii noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

   -

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

3

Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 

din care: 764,347 764,347 575,167 575,167 575,167

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 764,347 764,347 575,167 575,167 575,167

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 11,946 11,946 143,355 143,355 143,355

   a) - interne 11,946 11,946 143,355 143,355 143,355

   b)- externe

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,  CONDUCĂTORUL 

COMPARTIMENTULUI         

FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

INDICATORI

Data 

finaliză

rii 

an precedent (N-1) Valoare
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Anexa nr.5

mii lei

Rezultat 

brut (+/-)

Plăţi 

restante 

Rezultat 

brut

Plăţi 

restante 

Rezultat 

brut

Plăţi 

restante 

Rezultat 

brut

Plăţi 

restante 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pct. 

I

1 X X

2 X X

X X

X X

Pct. 

II

1 X X

2 X X

X X

X X
Pct. 

III

            Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

           Ec. Cornelia Sauchea

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,  CONDUCĂTORUL 

COMPARTIMENTULUI         

FINANCIAR CONTABIL

Cauza 2……………………..

.

.

.

.
Cauza n………………….

TOTAL Pct. II

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

.

.

.

.

.Masura n…………

TOTAL Pct. I

Cauze care diminuează efectul măsurilor 

prevăzute la Pct. I

Cauza 1…………………….

 Influenţe   (+/-)  Influenţe  (+/-)

1

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut 

şi reducere a plăţilor restante 

Măsura 1…………………….

Măsura 2…………………….

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante 

Nr.

crt.
Măsuri

Termen de 

realizare

an precedent (N-1) an curent (N) an N+1 an N+2

 Preliminat / Realizat   Influenţe (+/-) 

Pagina 1 din 1 Data 22.01.2016 Ora 13:25



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii  
“Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2016; 

- raportul de specialitate nr. 826 din 19.01.2016 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; 

Văzând  adresa societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA privind aprobarea 

Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 

2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 929 din 19.01.2016; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

- art. 54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/7.01.2016 privind aprobarea formatului 

şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Articol unic  

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al societăţii “Drumuri şi 

Poduri Locale Alba“ SA, potrivit anexelor nr. 1-5, părți integrante ale prezentei hotărâri.     . 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Societăţii “Drumuri şi 

Poduri Locale Alba“ SA; Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

     PREȘEDINTE, 

    Ion DUMITREL       Avizat, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

       

Înregistrat sub nr. 13 

Alba Iulia, 19 ianuarie 2016 



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA

OPERATOR: SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

SEDIUL – ALBA IULIA str.Frederik Mistral nr.3

Cod unic de înregistrare 4331392

Anexa nr.1

mii lei

An 2017 An 2018 9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I. 1 20821 21700 104,2 22000 22000 101,4 100,0

1 2 20821 21700 104,2 22000 22000 101,4 100,0

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 4 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

2 5 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

3 6 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

II 7 18723 21415 114,4 21600 21600 100,9 100,0

1 8 18650 21350 114,5 21550 21550 100,9 100,0

A. 9 13065 15597 119,4 15760 15760 101,0 100,0

B. 10 158 150 94,9 150 150 100,0 100,0

C. 11 3734 4472 119,8 4340 4340 97,0 100,0

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 2860 3490 122,0 3330 3330 95,4 100,0

C1 ch. cu salariile 13 2860 3300 115,4 3300 3300 100,0 100,0

C2 bonusuri 14 0 190 0,0 30 30 15,8 100,0

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 15 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal 16 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 

organe de conducere si control, comisii si comitete
17 174 177 101,7 200 200 113,0 100,0

C5
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 

speciale şi alte obligaţii legale 18 700 805 115,0 810 810 100,6 100,0

D. 19 1693 1131 66,8 1300 1300 114,9 100,0

2 20 73 65 89,0 50 50 76,9 100,0

3 21 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

III 22 2098 285 13,6 400 400 140,4 100,0

IV 23 410 48 11,7 64 64 133,3 100,0

V
24 1688 237 14,0 336 336 141,8 100,0

1 25 135 0 0,0 0 0 0,0 0,0

2
26 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

3 27 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE  ANUL 2016

INDICATORI
Nr. 

rd.

Preliminat 

an 2015

Propuneri 

an 2016
   %       

Estimari %

1 2

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri  din exploatare

Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 

lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
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An 2017 An 2018 9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

INDICATORI
Nr. 

rd.

Preliminat 

an 2015

Propuneri 

an 2016
   %       

Estimari %

1 2

4

28 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

5 29 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

6
30 1553 237 15,3 336 336 141,8 100,0

7

31 170 25 14,7 30 30 120,0 100,0

8

32 777 120 15,4 153 153 127,5 100,0

a)
33 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

b)
33a 776 125 16,1 153 153 122,4 100,0

c) 34 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

9

35 776 117 15,1 153 153 130,8 100,0

VI 36 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

VII
37 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

a) 38 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

b) 39 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

c) 40 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

d) 41 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

e) 42 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

VIII 43 0 890 0,0 400 500 44,9 125,0

1 44 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii 

anteriori 45 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

IX 46 0 890 0,0 400 500 44,9 125,0

X 47 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

1 48 138 145 105,1 145 145 100,0 100,0

2 49 134 140 104,5 140 140 100,0 100,0

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 

cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 

constituirea surselor necesare rambursării ratelor de 

capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri 

aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 

25,26,27,28,29

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul 

net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu 

lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul  

financiar de referinţă 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în 

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, 

în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu 

capital integral sau majoritar de stat, din care: 

   -  dividende cuvenite bugetului de stat 

   - dividende cuvenite bugetului local

   -  dividende cuvenite altor acţionari

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 

Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 

proprie de finanţare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   din 

care

 cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile 

cheltuieli privind prestarile de servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Alocaţii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total
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An 2017 An 2018 9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

INDICATORI
Nr. 

rd.

Preliminat 

an 2015

Propuneri 

an 2016
   %       

Estimari %

1 2

3

50 1779 1964 110,4 1964 1964 100,0 100,0

4

51 1779 1964 110,4 1964 1964 100,0 100,0

5
52 155 155 100,0 157 157 101,4 100,0

6
53 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

7
54 899 987 109,7 982 982 99,5 100,0

8 55 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

9 56 610 400 65,6 0 0 0,0 0,0

* Rd.50=Rd.155 din Anexa de fundamendare nr.2

DIRECTOR ECONOMIC,

       MADARAS MIHAELA ALEXI DORINA

Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 

pe baza cheltuielilor de natură salarială * 

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 

cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)  

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 

mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 

mediu (cantitate produse finite/ persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        

(Rd.7/Rd.1)x1000

Plăţi restante

Creanţe restante

DIRECTOR GENERAL,
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AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE - CONSILIUL JUDETEAN ALBA

OPERATOR ECONOMIC – SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA

SEDIUL – ALBA IULIA str.Frederik Mistral nr.3

Cod unic de înregistrare 4331392

Anexa nr.2

Realizat 

Propuneri 

an curent 

2016

an 2014 din care:

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim.I Trim.II Trim.III An 

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

I. 1 19410 0 19000 20821 2100 4200 8128 21700 104,22 107,27

1
2

19409 0 19000 20821 2100 4200 8128 21700
104,22 107,27

a)
3

19206 0 19000 20811 2100 4200 8128 21700
104,27 108,36

a1) din vânzarea produselor 4 744 0 6000 5295 0 1000 3000 6000 113,31 711,69

a2) din servicii prestate 5 18358 0 12900 15386 2078 3178 5100 15600 101,39 83,81

a3) din redevenţe şi chirii 6 27 0 30 34 7 7 8 30 88,24 125,93

a4) alte venituri 7 77 0 70 96 15 15 20 70 72,92 124,68

b) 8 5 0 0 3 0 0 0 0 0,00 60,00

c)
9

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,00

c1 subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

c2 transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

d) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

e)
13 27 0 -160 -160 0 0 0 0 0,00 0,00

f)
14

171 0 160 167 0 0 0 0
0,00 97,66

f1) din amenzi şi penalităţi 15 166 0 150 157 0 0 0 0 0,00 94,58

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 

(Rd.18+Rd.19), din care: 16
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0,00

 - active corporale 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

 - active necorporale 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

f5) alte venituri 21 5 0 10 10 0 0 0 0 0,00 200,00

2
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent 2015

       %         

7=6d/5

     %         

8=5/3a
 Aprobat

Preliminat

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri totale din exploatare 

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din producţia vândută                            

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 

din vânzarea mărfurilor

din subvenţii şi transferuri de exploatare  aferente cifrei de 

afaceri nete                                          (Rd.10+Rd.11), din 

care: 

din producţia de imobilizări

venituri aferente costului producţiei  în curs de execuţie

alte venituri din exploatare 

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

Venituri financiare                        

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:
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a) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

b) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

c) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

d) 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

e) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

II 29 19352 0 18700 18723 2095 4140 8011 21415 114,38 96,75

1
30 19253 0 18625 18650 2080 4120 7996 21350 114,48 96,87

31 14170 0 13530 13065 795 2854 6337 15597 119,38 92,20

A1
32 13156 0 12199 11750 550 2660 5930 14245 121,23 89,31

a) 33 9780 0 8639 8091 220 1800 4700 10375 128,23 82,73

b) 34 2442 0 2250 2317 230 600 750 2400 103,58 94,88

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 354 0 350 417 30 100 150 400 95,92 117,80

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2088 0 1900 1900 200 500 600 2000 105,26 91,00

c)
37 22 0 30 33 0 10 15 40 121,21 150,00

d) 38 907 0 1250 1282 100 250 450 1400 109,20 141,35

e) 39 5 0 30 27 0 0 15 30 111,11 540,00

A2
40 308 0 295 253 50 65 75 260 102,77 82,14

a) 41 53 0 60 60 5 15 15 50 83,33 113,21

b) 42 60 0 60 57 15 15 15 60 105,26 95,00

b1)
 - către operatori cu capital                        

integral/majoritar de stat 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b2)  - către operatori cu capital privat 44 60 0 60 57 15 15 15 60 105,26 95,00

c) 45 195 0 175 136 30 35 45 150 110,29 69,74

A3

46 706 0 1036 1062 195 129 332 1092 102,82 150,42

a) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b)
48 1 0 9 9 2 2 2 8 0 900,00

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 1 0 9 9 2 2 2 8 88,89 900,00

c)
50 1 0 2 1 0 1 0 2 200,00 100,00

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 1 0 2 1 0 1 0 2 200,00 100,00

din imobilizări financiare

din investiţii financiare

din diferenţe de curs

din dobânzi

alte venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

Cheltuieli de exploatare                      

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii                       

(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 

Cheltuieli privind stocurile 

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 

inventar
cheltuieli privind energia şi apa

cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

prime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+   

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul,                      din 

care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), 

din care:
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 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 

modificările ulterioare 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 

publicitate, potrivit Legii  nr.193/2006, cu modificările 

ulterioare 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 

pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit 

Legii nr.193/2006, cu  modificările ulterioare

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - ch.de promovare a produselor 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d)
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d2) ch.de sponsorizare in dom.educatie,social,

si sport, din care: 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d3)

-pentru cluburi sportive 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d4)  ch. cu sponsorizare pt.alte actiuni si activitati 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e) 62 381 0 300 329 15 50 140 350 106,38 86,35

f) 63 18 0 40 40 10 10 15 50 125,00 222,22

64 6 0 25 25 7 7 13 40 160,00 416,67

65 6 0 25 25 7 7 13 40 160,00 416,67

66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g) 67 23 0 20 20 7 6 6 25 125,00 86,96

h) 68 36 0 35 35 7 7 10 35 100,00 97,22

i)
69 21 0 15 13 4 3 9 22 169,23 61,90

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de 

calcul 71 4 0 5 3 1 1 1 5 166,67 75,00

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 1 0 3 3 2 2 2 10 333,33 300,00

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 

necorporale, din care: 73 0 0 4 4 0 0 0 0 0,00 0

      -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului 

de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2011 76 0 0 3 3 0 0 5 5 166,67 0

Ch. cu sponsorizarea, potrivit  OUG 

2/2015(Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

     - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 

              -interna

              -externa

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:
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i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri

77 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0

j) 78 225 0 600 615 150 50 150 600 97,56 273,33

79 140 0 160 158 65 10 65 150 94,94 112,86

a)
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b)
81 16 0 18 18 0 0 0 0 0,00 112,50

c) 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d) 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e) 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f) 85 124 0 142 140 65 10 65 150 107,14 112,90

86 3723 0 3735 3734 980 1014 1292 4472 119,76 100,30

C0 87 2773 0 2860 2860 752 780 1030 3490 122,03 103,14

C1
88 2773 0 2860 2860 750 780 860 3300 115,38 103,14

89 2247 0 2200 2169 595 630 660 2550 117,57 96,53

90 526 0 660 691 155 150 200 750 108,54 131,37

91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2
92 0 0 0 0 2 0 170 190 0 0

93 0 0 0 0 2 0 0 20 0 0

 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare; 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 

nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 0 0 0 0 0 0 170 170 0,00 0,00
99 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

C3
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

101 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

alte cheltuieli

B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a resurselor 

minerale
ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  bunurilor publice şi 

resursele minerale

ch. cu taxa de licenţă

ch. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe şi impozite 

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din 

care:

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

Cheltuieli  cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

 a) salarii de bază

 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de 

bază (conform CCM)

 c) alte bonificaţii (conform CCM)

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, din care:

b) tichete de masă;

c) tichete de vacanţă;
d) ch. privind participarea  salariaţilor la profitul obtinut în 

anul precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din 

care:

a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente disponibilizărilor 

de personal
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102 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

103 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

C4

104 162 0 175 174 45 45 45 177 101,72 107,41

105 121 0 122 121 31 31 31 122 100,83 100,00

-componenta fixă 106 121 0 122 121 31 31 31 122 100,83 100,00

-componenta variabilă 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

108 32 0 32 32 8 8 8 31 96,88 100,00

-componenta fixă 109 32 0 32 32 8 8 8 31 96,88 100,00

-componenta variabilă 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

111 9 0 21 21 6 6 6 24 114,29 233,33

112 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

C5

113 788 0 700 700 183 189 217 805 115,00 88,83

114 577 0 480 492 125 130 145 550 111,79 85,27

115 15 0 14 15 4 4 4 17 113,33 100,00

116 153 0 166 157 42 43 56 190 121,02 102,61

117 43 0 40 36 12 12 12 48 133,33 83,72

118 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

119 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

120 1220 0 1200 1693 240 242 302 1131 66,80 138,77

a)
121 42 0 30 40 0 0 0 0 0,00 95,24

122 8 0 25 36 0 0 0 0 0,00 450,00

123 34 0 5 4 0 0 0 0 0,00 11,76

b) 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în baza unor hotărâri 

judecătoreşti
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, 

privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe 

de conducere si control, comisii si comitete 

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 

supraveghere

c) pentru AGA şi cenzori

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 

speciale şi alte obligaţii legale 

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119),         

din care: 

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 

c) ch. privind  contribuţia la asigurări sociale  de  sănătate

d) ch. privind  contribuţiile la fondurile speciale aferente  

fondului de salarii

e) ch. privind  contribuţiia unităţii la schemele de pensii

f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare 

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

cheltuieli cu majorări şi penalităţi                       

(Rd.122+Rd.123), din care:

     - către bugetul general consolidat

     - către alţi creditori

cheltuieli privind activele imobilizate

Pagina 5 din 7 Data 22.01.2016 Ora 13:30



Realizat 

Propuneri 

an curent 

2016

an 2014 din care:

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim.I Trim.II Trim.III An 

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent 2015

       %         

7=6d/5

     %         

8=5/3a
 Aprobat

Preliminat

1 2

c)
125 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

d) 126 6 0 4 3 0 2 2 6 200,00 50,00

e)
127 957 0 1100 1050 240 240 300 1100 104,76 109,72

f) 
128 215 0 66 600 0 0 0 25 4,17 279,07

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 215 0 66 600 0 0 0 25 4,17 279,07

f1.1)
-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 

130 0 0 0 170 0 0 0 25 0,00 0,00

f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f2)
venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere 

sau pierderi de valoare , din care: 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), 

din care: 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

 - din participarea salariaţilor la profit 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor 

circulante 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

 - venituri din alte provizioane 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2
136 99 0 75 73 15 20 15 65 89,04 73,74

a)
137 99 0 75 73 15 20 15 65 89,04 73,74

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 99 0 75 73 15 20 15 65 89,04 73,74

b)
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III 145 58 0 300 2098 5 60 117 285 13,58 3.617,24

venituri neimpozabile 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal 147 197 0 25 465 0 0 0 0 0,00 236,04

IV 148 41 0 52 410 1 10 15 48 11,71 1.000,00

V 149

1 150 2773 0 2860 2860 752 780 1030 3490 122,03 103,14

- cresteri din salariul minim brut pe tara 2016 79 0 22 33 88 0,00 0,00

- cresteri din majorari salariale in anul 2015 77 56 56 56 223 0,00 0,00

2 151 2773 0 2860 2860 750 780 860 3300 115,38 103,14

3 152 143 0 145 138 145 145 145 145 105,07 96,5

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

Cheltuieli financiare                                

(Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 

cheltuieli privind dobânzile, din care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar , din care:

alte cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   (Rd.1-Rd.29)

IMPOZIT PE PROFIT

DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:

Cheltuieli  cu salariile (Rd.88)

Nr. de personal prognozat la finele anului
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4 153 148 0 135 134 142 138 140 140 104,48 90,5

5 a)

154 1561 0 1765 1779 1761 1884 2048 1964 110,44 113,9

 b)

155 1561 0 1765 1779 1761 1884 2048 1964 110,44 113,91

6 a)
156 131 0 141 155 15 30 58 155 100,00 118,48

b)

157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c1)
158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - cantitatea de produse finite (QPF) 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - pret mediu (p) 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - valoare=QPF x  p 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - pondere in venituri totale de exploatare =   

Rd.161/Rd.2 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 163 651 0 500 0 0 0 0 0 0 0,0

8 164 1127 0 700 610 0 0 0 400 0 0,0

 - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat
165 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

 - de la operatori cu capital privat 166 517 0 300 425 0 0 0 0 0 0,0

 - de la bugetul de stat 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

 - de la bugetul local 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

 - de la alte entitati-institutii publice 169 610 0 400 185 0 0 0 400 0 0,0

9 170 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* In limita prevazuta la art.25 al.3 lit.b din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal 

 MADARAS MIHAELA

Nr.mediu de salariaţi 

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 

cheltuielilor cu salariile              (Rd.151/Rd.153)/12*1000

Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 

pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-RD.93*-

RD.98)/Rd.153)]/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 

mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 

mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

Elemente de calcul a productivitatii muncii in  unităţi fizice, 

din care

Plăţi restante

Creanţe restante, din care: 

Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de 

rambursat)

 DIRECTOR GENERAL,  DIRECTOR ECONOMIC,

ALEXI DORINA
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AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA

OPERATOR ECONOMIC -  SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

SEDIUL – ALBA IULIA str.FREDERIK MISTRAL NR.3

Cod unic de inregistrare 4331392

Anexa nr.3

Mii lei
Nr 
Crt Aprobat Realizat Aprobat Realizat

0 1 2 3 4 5 6 7

I. Venituri totale  (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care: 17900 19523 109,07 19000 20821 109,6

1 Venituri din exploatare* 17899 19522 109,07 19000 20821 109,6

2 Venituri financiare 1 1 100 0 0 0

3 Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0

            MADARAS MIHAELA
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ALEXI DORINA

Gradul de realizare a veniturilor totale

INDICATORI 
Prevederi an 2014      %        

4=3/2

Prevederi an precedent 2015      %        

7=6/5
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Anexa nr.4

mii lei

Aprobat  Preliminat
An curent 

2016
An 2017 An 2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 0 0 0 890 600 600

1 Surse proprii, din care: 0 0 0 890 600 600

  a) - amortizare 0 0 0 114 483 447

  b) - profit 0 0 0 776 117 153

2 Alocaţii de la buget 0 0 0 0 0 0

3 Credite bancare, din care: 0 0 0 0 0 0

  a) - interne 0 0 0 0 0 0

  b) - externe 0 0 0 0 0 0

4 Alte surse, din care: 0 0 0 0 0 0

  - (denumire sursă) 0 0 0 0 0 0

  - (denumire sursă) 0 0 0 0 0 0
  -

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 0 0 0 890 600 600

1 Investiţii în curs, din care: 0 0 0 0 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
   -
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
   -
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
   -
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
   -

2 Investiţii noi, din care: 0 0 110 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0 0
Cantar auto 30.09.16 0 0 110 0 0

0 0 0 0 0 0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
   -
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
   -
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
   -

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

INDICATORI

Data 

finalizării 

investiţiei

An precedent 2015 Valoare

22.01.201613:31



Aprobat  Preliminat
An curent 

2016
An 2017 An 2018

INDICATORI

Data 

finalizării 

investiţiei

An precedent 2015 Valoare

3

Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente 

(modernizări), din care: 0 0 0 48 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0 0
 Freza de asfalt Wirtgen 500 31.05.16 0 0 48 0 0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
   -
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
   -
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
   -

4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 0 0 0 732 600 600

Instalatie de dozat material fibros 31.05.16 0 0 70 0 0

Cilindru compactor vibrator 3 to 30.06.16 0 0 115 0 0

Placa vibratoare 30.06.16 0 0 10 0 0

Motocompresor 31.07.16 0 0 46 0 0

Perie curatat mecanica adaptata pt.tractor si/sau buldoexcavator 31.07.16 0 0 60 0 0

Semiremorca trailer pentru utilaje 31.08.16 0 0 185 0 0

Aparat masurat cote si nivele 30.09.16 0 0 16 0 0

Miniincarcator multifunctional 30.11.15 0 0 230 0 0

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 0 0 0 0 0 0

   a) - interne 0 0 0 0 0 0

   b)- externe 0 0 0 0 0 0

MADARAS MIHAELA                               ALEXI DORINA
DIRECTOR GENERAL,                          DIRECTOR ECONOMIC,                                                                                                                                                    

22.01.201613:31



CONSILIUL JUDETEAN ALBA

SC DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

SEDIU – ALBA IULIA str. FREDERIK MISTRAL nr.3 Anexa nr.5

Cod unic de inregistrare 4331392

mii lei

Rezultat 

brut (+/-)
Plăţi 

restante 

Rezultat 

brut
Plăţi 

restante 

Rezultat 

brut
Plăţi 

restante 
Rezultat brut

Plăţi 

restante 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pct. I
0 0 0 0 0 0 0 0

1 X X 0 0 0 0 0 0

2                  X X 0 0 0 0 0 0

X X

X X 0 0 0 0 0 0

Pct. 

II 0 0 0 0 0 0

1 X X 0 0 0 0 0 0

2 X X 0 0 0 0 0 0

X X

X X 0 0 0 0 0 0

Pct. 

III 0 0 0 0 0 0

              MADARAS MIHAELA

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante 

Nr.c

rt.
Măsuri

Termen de 

realizare

an precedent 2015 an curent 2016 An 2017 An 2018

 Preliminat / Realizat   Influenţe (+/-)  Influenţe   (+/-)  Influenţe  (+/-)

1

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere 

a plăţilor restante 

Masura 1

Masura 2
.

.

.

.

.
TOTAL Pct. I

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute 

la Pct. I

Cauza 1…………………….

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ALEXI DORINA

Cauza 2……………………..

.

.

.

.Cauza n………………….

TOTAL Pct. II

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Alba  

la Asociaţia „Handbal Club Alba-Sebeş”, pentru anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Județului Alba 

la Asociaţia „Handbal Club Alba-Sebeş”, pentru anul 2016; 

- raportul de specialitate comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi 

Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 788/2016; 

Văzând : 

- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 169/2011 privind participarea Judeţului Alba, 

prin Consiliul judeţean Alba, la constituirea Asociaţiei „Handbal Club Alba-Sebeş”; 

- Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei „Handbal Club Alba-Sebeş”, nr. 2/2016                                                                                           

privind stabilirea cuantumului cotizaţiei Judeţului Alba, pe anul 2016; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 1 și art. 18
1
 alin. 1 lit. b din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizației anuale a Județului Alba la Asociaţia „Handbal Club 

Alba-Sebeş”, pentru anul 2016, și în consecință se alocă din bugetul propriu al Judeţului Alba 

suma de 450.000 lei. 

Art. 2. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean 

Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Asociaţiei „Clubul 

Sportiv de Volei Alba-Blaj; Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi 

Informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

     CONSILIERI JUDEŢENI, 

        Ioan FLOREA                                                                                        

     Dumitru FULEA                                                                    

           Ion MARINCAȘ       Avizat, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 

 

 

       

Înregistrat sub nr. 14 

Alba Iulia, 19 ianuarie 2016 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici și a cotei de cofinanțare din 

bugetul Consiliului Județean Alba, pentru obiectivul “Modernizare drum județean DJ 107: 

Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – 

Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. 

Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la  

km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor 

tehnico - economici și a cotei de cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Alba, pentru 

obiectivul “Modernizare drum județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – 

Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – 

Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la  

km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba”; 

 - raportul de specialitate nr. 636 din 15.01.2016 al Direcţiei tehnice; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. art. 91 alin. 3 lit. f și 91 alin. 5 lit. a pnct. 12 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 291 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico 

- economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiții si lucrari de interventii; 

- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 863/2008 pentru 

aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea 

conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a 

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări 

de intervenții"; 

 - anexa nr. 2 Rețeaua de drumuri județene din H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea 

încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată 

deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul 

“Modernizare drum județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – 

Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – 

Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la km 19 + 600 

la km 26 + 600, judetul Alba”, conform anexei - parte integranta a prezentei hotarari. 



Art. 2. Se aproba cota de cofinanțare din bugetul Consiliului Judetean Alba, pentru 

obiectivul “Modernizare drum județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – 

Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – 

Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la 

km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba”, în valoare de 30.393,44 lei (inclusiv TVA), aferenta 

restului de executat. 

Art. 3. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcția Tehnică și Direcția de 

Dezvoltare și Buget din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotarari.  

 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba și Direcţiei Tehnice din 

aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 15 

Alba Iulia, 19 ianuarie 2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului județean Alba nr. 15/19 ianuarie 2016 

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

 “Modernizare drum județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – 

Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – 

Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II 

de la km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba” 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investitii : “Modernizare drum județean DJ 107: Alba Iulia – 

Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – 

Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – 

km 30 + 035, TRONSON II de la km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba” 

 

2. Elaborator documentație : S.C. VIA PROCONS S.R.L. 

  

3. Beneficiarul obiectivului : JUDEȚUL ALBA (CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA) 

  

4. Amplasamentul obiectivului : DJ 107, km 19+600 – km 26+600,  județul Alba  

  

5. Indicatori tehnico - economici : 

 

- valoarea totală a investitiei este 4.426.160 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 

3.952.510 lei (inclusiv TVA) 

 

- durata de execuție a obiectivului : 8 luni calendaristice 

- capacități fizice:      - lungimea L = 7,000 km 

                        - lățimea l = 6,00 ml + 1,00 ml acost + 1,00 ml acost 

 

6. Finanțarea investiției :  Bugetul local și sume alocate prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28 / 2013 

                                                

 
   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea angajamentului de asumare a sustenabilității rezultatelor Proiectului 

“Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”,  

pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea acestuia 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre aprobarea angajamentului de asumare a 

sustenabilității rezultatelor Proiectului “Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 

Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”,  pentru o perioadă de cel puțin 5 ani”; 

 - raportul de specialitate nr. 789/19.01.2016 al Directiei tehnice din aparatul de 

specialitate al Consiliului județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și 91 alin. 5 lit. a pnct. 9 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G.  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotărării Consiliului judetean Alba nr. 24/27.01.2011 privind aprobarea Proiectului 

“Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa” in cadrul 

Programului Operațional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4  - “Implementarea Sistemelor 

Adecvate de Management pentru Protecția Naturii”; 

- art. 7 “Prefinnaţarea şi rambursarea cheltuielilor”alin. 17 pct. V din contractul de 

finanţare nr. 129096/04.05.2012 încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Consiliul 

judeţean Alba; 

- Contractului nr. 04 din 01.03.2010 privind administrarea sitului de importanță 

comunitară Frumoasa, încheiat intre Ministerul Mediului si Padurilor şi  Consiliul judeţean Alba; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă angajamentul de asumare a sustenabilității rezultatelor Proiectului 

“Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”,  finanțat 

prin Programul Operațional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4  - “Implementarea Sistemelor 

Adecvate de Management pentru Protecția Naturii”, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la 

finalizarea acestuia, respectiv până la data de 30.04.2021. 

Art. 2. Finanțarea  necesară sustenabilităţii rezultatelor Proiectului “Managementul 

integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”se va asigura din bugetul 

propriu al Județului Alba. 

Art. 3. Este împuternicit Președintele Consiliului județean Alba să semneze angajamentul 

de asumare  prevăzut la art. 1, urmând ca prin intermediul Direcției Tehnice și Direcţiei dezvoltare 

și bugete să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Direcţiei dezvoltare și 

bugete și Direcţiei tehnice și din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL                                                                                AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

Înregistrat sub nr. 16 

Alba Iulia, 19 ianuarie 2016 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizaţiei Județului Alba  

la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pentru anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Județului Alba 

la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pentru anul 2016; 

- raportul de specialitate comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi 

Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 797/2016; 

Văzând : 

- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 45/2011 privind participarea Judeţului Alba, 

prin Consiliul judeţean Alba, la constituirea Asociaţiei „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj” nr. 

2/2016, privind stabilirea cotizaţiei Județului Alba, pe anul 2016; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 1 și art. 18
1
 alin. 1 lit. b din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizației anuale a Județului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv 

de Volei Alba-Blaj”, pentru anul 2016, și în consecință, se alocă din bugetul propriu al Judeţului 

Alba suma de 1.200.000 lei.  

Art. 2. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean 

Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Asociaţiei „Clubul 

Sportiv de Volei Alba-Blaj; Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi 

Informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

     CONSILIERI JUDEŢENI, 

        Ioan FLOREA                                                                                        

     Dumitru FULEA                                                                    

           Ion MARINCAȘ       Avizat, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 

 

 

       

Înregistrat sub nr. 17 

Alba Iulia, 19 ianuarie 2016 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Alba  

la Asociaţia „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, pentru anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Județului Alba 

la Asociaţia „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, pentru anul 2016; 

- raportul de specialitate comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi 

Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 798/2016; 

Văzând : 

- Hotărârea 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”; 

- Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, nr. 

1/2016 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei Judeţului Alba, pe anul 2016; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 1 și art. 18
1
 alin. 1 lit. b din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizației anuale a Judeţului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv 

de Tenis Alba-Cugir”, pentru anul 2016, și în consecință se alocă din bugetul propriu al Judeţului 

Alba suma de 50.000 lei.  

Art. 2. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean 

Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Asociaţiei „Clubul 

Sportiv de Tenis Alba-Cugir”; Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; Direcţiei Gestionarea Patrimoniului 

şi Informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

     CONSILIERI JUDEŢENI, 

        Ioan FLOREA                                                                                        

     Dumitru FULEA                                                                    

           Ion MARINCAȘ       Avizat, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 

 

 

       

Înregistrat sub nr. 18 

Alba Iulia, 19 ianuarie 2016 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii  și a cotei de 

cofinanțare la obiectivul “Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala 

Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare 

a lucrărilor de intervenţii  și a cotei de cofinanțare la obiectivul “Refuncționalizare și  reabilitare 

Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 - raportul de specialitate nr. 851 din 19.01.2016 al Direcţiei tehnice; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 10 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico 

- economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiții si lucrari de interventii; 

- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 863/2008 pentru 

aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea 

conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a 

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări 

de intervenții"; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenţii  la obiectivul 

“Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 

UNIRII” cu indicatorii tehnico-economici, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotarari. 

Art. 2. Se aprobă cota de cofinanțare din bugetul Consiliului Judetean Alba în valoare de 

229.041 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcția Tehnică și Direcția de 

Dezvoltare și Buget din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotarari.  

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba și Direcţiei Tehnice din 

aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

Înregistrat sub nr. 19 

Alba Iulia, 19 ianuarie 2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului județean Alba nr. 19/19 ianuarie 2016 

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

“REFUNCȚIONALIZARE ȘI REABILITARE 

 MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII  

ȘI SALA UNIRII ALBA IULIA- SALA UNIRII” 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național 

al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII” 

 

2. Proiectant: S.C. MEGAVOX PROIECT SRL Cluj Napoca 

 

3. Beneficiarul obiectivului: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, strada Mihai Viteazu, 

nr. 12 

 

5. Indicatori tehnico - economici:  

 - valoarea totală a investiţiei este de 10.194.102 lei, cu TVA inclus, din care valoarea 

     C+M este  de 8.544.544 lei 

- durata de execuţie a obiectivului: 24 luni  

- suprafaţa construită: 1.467 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 3.577 mp 

- regim de înălțime: S+P+1+M 

 

6. Finanţarea investiţiei: 

- 9.965.061 lei  bugetul de stat (sume alocate prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28 / 2013)  

- 229.041 lei  bugetul local (cofinanțare a Consiliului Judeţean Alba). 

 

 
   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului județean Alba  în Consiliul   

de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului județean Alba în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 892 din 20 ianuarie 2016 al Direcţiei gestiunea patrimoniului 

şi informatică; 

 Văzând: 

- solicitarea domnului Stâncel Silvan Theodor cu privire la demisia sa din funcția de 

membru în Consiliul de Administrație al Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba Iulia 

înregistrată la Consiliul județean Alba cu nr.878/20.01.2016;  

- Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

Iulia aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 70/28 aprilie 2015; 

- Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 95/30 iunie 2003; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice; 

- O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Domnul Stâncel Silvan Theodor se eliberează din funcția de membru în Consiliul de 

Administrație al Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba Iulia. 

Art. 2 Doamna Hale Gabriela Cristina, consilier superior în cadrul Direcției Gestionarea 

Patrimoniului și Informatică – Compartiment Cultură, educație și relații interinstituționale se 

desemnează ca reprezentant al Consiliului județean Alba în Consiliul de administraţie al 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba; persoanelor nominalizate, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică, 

Biroului Resurse Umane din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL                                                                  AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

Înregistrat sub nr. 20 

Alba Iulia, 20 ianuarie 2016 























































































































































































































































































































































































































































ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, în anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2016; 

 - raportul de specialitate nr. 896 din 20 ianuarie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, 

instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, 

bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind 

activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de 

organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 201, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului local, 

rezultat la 31.12.2015 în sumă de 52.746,71 mii lei, astfel: 

a) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2016 suma de 

442,77 mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare)  

b) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2016 suma de               

52.303,94 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului fondurilor 

externe nerambursabile, rezultat la 31.12.2015, în sumă de 1.631,60 mii lei pentru cheltuieli 

aferente proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia”.  

Art. 3 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 de către Direcţia Publică 

Comunitară a Persoanelor Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2015, in sumă de 50,59 mii  lei 

pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.  



Art. 4 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 de către Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2015, in sumă de 310,62 mii lei, astfel: 

a) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 256,35 mii lei 

b)  pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 54,27 mii lei.  

 

Art. 5 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 de către Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii, rezultat la 31.12.2015, in sumă de 49,94 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor 

secţiunii de funcţionare.  

 

Art. 6 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 de catre Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia a excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, rezultat la 31.12.2015, în 

sumă de 0,37 mii lei pentru cheltuieli aferente proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei 

revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”.  

Art. 7  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare si Bugete va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Ordonatorilor terţiari de credite 

nominalizaţi şi Direcţiilor din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 22 

Alba Iulia, 20 ianuarie 2016 



Anexa 

la  proiectul de hotarare al 

Consiliului Judetean Alba

nr. 22 din 20.01.2016

mii lei

Nr. 

Crt.
Denumirea obiectivului Buget 2016

0 A 1

52.303,94

Capitolul 51.02  Autoritati publice si actiuni externe 8.464,90

I Obiective de investitii: 8.464,90

1
Refunctionalizare cladire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Judetean Alba cu 

extindere
4.071,90

2
Reabilitare si refunctionalizare Muzeul National al Unirii si Sala Unirii Alba Iulia- Sala 

Unirii 
1.000,00

3 Reabilitare Palat Cultural Blaj 897,00

4 Amenajare baza de agrement in municipiul Blaj 1.951,00

5 Reabilitare si refunctionalizare CT6 in Depozit de ceramica veche 400,00

6
Reabilitare si refunctionalizare Muzeul National al Unirii si Sala Unirii Alba Iulia- Sala 

Unirii  - DALI, expertize, avize, acorduri
60,00

7
Refunctionalizare, reabilitare pentru cladire corp C2, in Biblioteca Judeteana cu 

mansardare - expertize, avize, acorduri 
10,00

8
Reabilitare si refunctionalizare CT6 in Depozit de ceramica veche - DALI, expertize, 

avize, acorduri
25,00

9 Sistem informatic integrat pentru gestionarea obiectivelor de investitii 50,00

Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                            304,63

I Obiective de investitii: 304,63

1 Reabilitare si extindere cladire Sediu Salvamont Alba 300,00

2 Snowmobil dotat cu accesorii 4,63

Capitolul 66.02 Sanatate 3.919,61

I Obiective de investitii: 153,31

1  Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia (Proiect tehnic) 153,31

II Dotari independente Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia 1.189,30

III
Cheltuieli pentru proiectare si elaboarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate 

aferente obiectivului
78,00

1 Reabilitare termica a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia - Studiu de fezabilitate 78,00

IV Reparatii capitale 2.499,00

1 RK instalatii sanitare, termice, fluide medicale corpuri cladire A+B 46,00

2 RK sectiile Chirurgie Generala, Urologie 298,00

3 RK sectia Gastroenterologie 1.953,00

4 RK cai de acces si subsol 94,00

5 RK sectia Recuperare, medicina fizica si balneologie 102,00

6 RK centru multifunctional Ocna Mures 6,00

Capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie 255,00

I Obiective de investitii: 200,00

Amenajare si imprejmuire curte Castel Sancrai 200,00

II Alte cheltuieli de investitii: 55,00

Sistem de supraveghere si alarma Castel Sancrai 50,00

Expertiza tehnica privind securitatea la incendiu Castel Sancrai 5,00

Capitolul 68.02   Asigurari si asistenta sociala                                                                                          200,00

I Alte cheltuieli de investitii: 200,00

1 Reparatie capitala sediu nou DGASPC Alba 200,00

Capitolul 74.02 Protectia Mediului 26.494,80

1
Elaborare studiu pentru intocmirea Planului de mentinere a calitatii aerului in judetul 

Alba
100,00

ROMANIA

JUDETUL ALBA

CONSILIUL JUDETEAN

Programul obiectivelor de investitii de interes judetean finantate din excedentul bugetului local,  pe 

anul 2016

TOTAL, din care:



2 Proiect "Sistem de mananagement integrat al deseurilor in judetul Alba", din care: 26.347,80

Construire drumuri de acces pentru Centrul de management integrat al deseurilor

Galda de Jos si pentru statiile de transfer
6.000,00

3
Proiect "Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 

Frumoasa"
47,00

Capitolul 84.02  Transporturi 12.665,00

I Obiective de investitii: 12.665,00

Lucrari de drumuri si poduri propuse pe anul 2016, in continuare: 5.294,10

1

“Modernizare drum judetean DJ107: Alba Iulia-Teleac-Hapria-Straja-Berghin-Colibi-

Secasel-Cergaul Mare-Veza-Blaj - Sancel-Lunca Tarnavei-Sona- Jidvei-Santamarie-

Cetatea de Balta - lim. jud. Mures, km19+600-km.30+035, tr.II de la km.19+600 la

km.26+600, judetul Alba

2.005,71

2 Consolidare corp drum judetean DJ 750: Garda de Sus (DN 75) - Ordancusa - Ghetar 100,00

3

Consolidare terasamente si asigurarea stabilitatii versantilor pe drumul judetean

DJ705: lim. Jud. Hunedoara-Almasu de Mijloc-Almasu Mare-Zlatna (DN74), de la

km.43+228-km.43+263 si de la km.44+428-km.44+463, jud. Alba

3.188,39

5 Lucrari noi 6.493,90

6
Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de Jos(DJ107H) - Mesentea - Benic - 

Intregalde-Mogos(DJ107I), tronson III,  km.17+7000-km.23+700, jud. Alba
4.299,30

7
Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in localitatea Limba , 

jud. Alba 
657,20

8 Pod pe DJ107, km.22+850, localitatea  Colibi, jud. Alba 1.087,40

9

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

Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-

Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Coleseni-Bucium Sat-DN74, km.0+000 - km.76+540    

300,00

10

Conectarea domeniului schiabil Sureanu la reteaua TEN-T prin reabilitarea drumului 

judetean DJ 704, de la Poarta Raiului (km.60+300) la barajul Oasa (km.75+950)- 

Transalpina- DN67C- A1 

75,00

11 Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de Jos, jud. Alba 75,00

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a 

documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii, studii de fezabilitate, aferente 

obiectivului:

877,00

1
Strategia de dezvoltare , modernizare si intretinere a retelei de drumuri judetene 2015-

2020
50,00

2
Studiu privind managementul starii tehnice a drumurilor judetene din judetul Alba-Baza 

de date privind gestionarea retelei de drumuri judetene din judetul Alba
100,00

3

Actualizare studiu privind "Conectarea Domeniului Schiabil Sureanu la reteaua TEN-T 

prin reabilitarea drumului judetean  DJ704, de la Poarta Raiului (km.60+30)  la barajul 

Oasa (km.75+950)- Transalpina-DN67C-A1"

45,00

4

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pe drumul judetean DJ 

107I:Aiud(DN1) Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-

Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Cojeseni-

Bucium Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000-km.76+540 - km.35+000         

552,00

5
Asigurarea  conectivitatii orasului Cugir la reteaua TEN-T prin construirea nodului rutier 

in zona de legatura a drumului judetean  DJ704 cu DN7
85,00

6
Expertiza tehnica si D.A.L.I. "Pod pe DJ107, peste raul Mures, km. 4+587   , loc. 

Teleac, jud. Alba
15,00

7
Expertiza tehnica si D.A.L.I. "Pod pe DJ107E, peste raul Mures, km. 3+895   , loc. 

Ciumbrud, jud. Alba
15,00

8
Actualizare Expertiza tehnica si DALI pentru "Consolidare pod pe DJ705B peste raul 

Mures, km.3+949, loc. Vintu de Jos, jud. Alba"
15,00

                             PREŞEDINTE,

                           Ion DUMITREL                                     

                                                                                                                                                                      AVIZAT,

   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,                                                                             

                                                                                                                                                                   Vasile BUMBU                                                                       



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru autovehiculele care 

deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de 

carburanți pentru autovehiculele care deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, precum şi pentru autovehiculele care deservesc instituțiile şi serviciile publice din 

subordine; 

 - raportul de specialitate nr. 864 din 20 ianuarie 2016 comun al Direcţiei gestiunea 

patrimoniului şi informatică şi al Direcţiei dezvoltare si bugete; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administrației publice și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se stabilește consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru autovehiculele care 

deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine, conform anexei – parte integrantă a 

prezentei hotărâri; 

Art. 2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna februarie 2016; 

Art. 3. Nu se considera depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul, 

consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu 

numărul total de autovehicule aprobat fiecărei instituţii; 

Art. 4. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, prin 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 și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi informatică, Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, Instituţiilor şi serviciilor publice nominalizate în anexă. 

 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

Înregistrat sub nr. 23 

Alba Iulia, 20 ianuarie 2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului județean Alba nr. 23/20 ianuarie 2016 

 

 

 

Normative de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele care 

deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru 

autovehiculele care deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Instituție – serviciu / categorie utilizare autovehicul Normă de consum 

lunară (litri/ 

autovehicul) 

1. Județul Alba – aparat de specialitate 

Autoturism  200 

Autoutilitară 400 

Autospecială (control trafic) 500 

Autospecială „bibliobus” 600 

Autocar 1000 

2. Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba 

Autoturism 200 

3. Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba 

Autoturism 200 

4. Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

Autoturism 200 

Autoutilitară 400 

5. Teatrul de păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 

Autoturism 200 

6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară  400 

Autospecială (ambulanţă) 400 

Microbuz 400 

7. Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi ecologizare Mediu Alba 

Autoutilitară 200 

9. Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară 200 

10. Serviciul Public Judeţean Salvamont 

Autoutilitară 400 

ATV 50 

11. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară 400 

Autospecială (ambulanţă) 400 

12. Spitalul de Pneumoftiziologie 

Autoturism 200 

13. Camera Agricolă Judeţeană Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară 400 
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