
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special  

preuniversitar de stat din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2016 - 2017 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2016; 
  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ special preuniversitar de stat din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2016 - 2017; 
 - raportul de specialitate nr. 4261 din 11 martie 2016 al Direcţiei dezvoltare si bugete din 
aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

Ținând cont de avizul conform nr. 202/79/15 ianuarie 2016 emis de către Inspectoratul 
Școlar Județean Alba; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 19 alin. 1 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
învăţământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de 
învăţământ particular şi confesional, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2016 – 2017 aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării știinţifice nr. 5556/2015; 
 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 Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special preuniversitar de 
stat din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2016 – 2017, conform anexei - parte integrantă a 
prezentei hotărâri.  
            Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin 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, Inspectoratului Școlar 
Județean Alba, Unităților de învățământ școlar prevăzute în anexă, Direcţiei dezvoltare şi bugete 
din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
   VICEPREŞEDINTE,                                               
     Alin Florin CUCUI              
                                                                                                                   AVIZAT 
                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                                                                                                            Vasile BUMBU  
 
 
 
Înregistrat sub nr. 46 
Alba Iulia, 14 martie 2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre  
a Consiliului județean Alba nr. 46/14 martie 2016 
 
 
 

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special  
preuniversitar de stat din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2016 – 2017 

 

   Nr. 
crt. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT Modalitatea de finanțare din 

bugetul județului Alba 

1 
Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Alba 
Finanțare integrală din bugetul 

Consiliului Județean Alba 

2 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia 
Finanțare integrală din bugetul 

Consiliului Județean Alba 

3 Seminarul Teologic „Simion Ștefan‟ Alba Iulia 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

4 Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa‟ Alba Iulia 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

5 Colegiul Tehnic „Dorin Pavel‟ Alba Iulia 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

6 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu‟ Alba Iulia 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

7 Colegiul Național „Titu Maiorescu‟ Aiud 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

8 Colegiul „Bethlen Gabor‟ Aiud 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

9 Școala Gimnazială „Axente Sever‟ Aiud 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

10 
Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza‟ 

Ciumbrud 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

11 Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu‟ Blaj 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

12 Liceul cu Program Sportiv Sebeș 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

13 Liceul Tehnologic Sebeș 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

14 Liceul „Horea Cloșca și Crișan‟ Abrud 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

15 Școala Gimnazială Cîmpeni 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

16 Școala Gimnazială „Singidava‟ Cugir 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

17 Școala Gimnazială „Iosif Pervain‟ Cugir 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

18 Liceul Teoretic Teiuș 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

19 Liceul „Corneliu Medrea‟ Zlatna 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

20 Școala Gimnazială Almașu Mare 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

21 Școala Gimnazială „Decebal‟ Cricău 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

22 Școala Gimnazială Gîrbova 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

23 Școala Gimnazială „Petru Șpan‟ Lupșa 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 



24 Școala Gimnazială Stremț 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

25 Școala Gimnazială Șpring 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

26 Școala Gimnazială „Ion Bianu‟ Valea Lungă 
Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 
 
 
 
   VICEPREŞEDINTE,                                               
    Alin Florin CUCUI              
                                                                                                                   AVIZAT 
                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                                                                                                            Vasile BUMBU  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind respingerea plângerii prealabile  

formulată de domnul Iviniș Gheorghe Ioan 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2016; 
  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 
formulată împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 37/2016; 
 - raportul de specialitate nr. 5157 din 23 martie 2016 al Direcţiei juridică și relații publice 
din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

-  plângerea prealabilă formulată de domnul Iviniş Gheorghe Ioan, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Alba sub nr. 3996/8 martie 2016 prin care a solicitat revocarea în tot a 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 37/25 februarie 2016 privind aprobarea promovării unei 
acţiuni civile având ca obiect pretenţii reprezentând daunele solicitate în Dosar 
nr.9780/117/2013*, Dosar nr.8539/117/2013* şi Dosar nr.8538/117/2013 ce decurg din Sentinţa 
civilă a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012 

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. 7 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Sentinţa civilă nr. 3965/2012 pronunţată de Tribunalului Cluj în Dosar nr. 
3836/107/2008; 
 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 următoarea: 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Articol unic.  
Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Iviniş Gheorghe Ioan prin care a 

solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 37/2016 privind aprobarea promovării 
unei acţiuni civile având ca obiect pretenţii reprezentând daunele solicitate în Dosar nr. 
9780/117/2013*, Dosar nr. 8539/117/2013* şi Dosar nr. 8538/117/2013 ce decurg din Sentinţa 
civilă a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012, ca fiind neîntemeiată. 

 
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 Domnului Iviniş 
Gheorghe Ioan, Direcţiei juridică și relații publice din aparatul  de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 
 
        VICEPREŞEDINTE,                                               
     Florin Claudiu ROMAN              
                                                                                                                   AVIZAT 
                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                                                                                                            Vasile BUMBU  
 
 
 
Înregistrat sub nr. 47 
Alba Iulia, 14 martie 2016 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Judeţean Alba în  

Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2016; 
  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din 
partea Consiliului Judeţean Alba în Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba; 
 - raportul de specialitate nr. 4988 din 21 martie 2016 comun al Direcției dezvoltare și 
bugete şi al Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
 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. 48 - 56 și art. 99 alin. 4 - 7 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 32 lit. d din Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea 
şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale 
speciale aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
6552/13 decembrie 2011; 
 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  desemnează doamna Potopea Dana, consilier juridic în cadrul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, ca reprezentant din partea 
Consiliului Județean Alba în Comisia de orientare şcolară şi profesională 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, doamnei Potopea Dana, 
inspectorului şcolar general al judeţului Alba, Centrului Județean de Resurse si Asistență 
Educațională Alba, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din aparatul  de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
   PREŞEDINTE,                                               
  Ion  DUMITREL              
                                                                                                                     AVIZAT 
                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                                                                                                                Vasile BUMBU  
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 49 
Alba Iulia, 21 martie 2016 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba  

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

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2016; 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul 

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

- raportul de specialitate nr. 5036/21 martie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 
informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea SC APA CTTA SA Alba nr. 43/12 februarie 2016, înregistrată la Consiliul 
județean Alba cu nr. 2537/15 februarie 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;  
- 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 
bunurilor achiziţionate de către S.C. APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și 
Dezvoltare, cuprinse în Anexa 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către S.C. APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor menţionate 
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. 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, 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. 51 
Alba Iuia, 23 martie 2016 



Anexa 1 la Proiectul de hotărâre  
a Consiliului județean Alba nr. 51/23 martie 2016 

 
 
 

Lista 
cu bunurile achiziționate de către S.C. APA–CTTA S.A. Alba  

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în  
Inventarul proprietății private a județului Alba 

 
 
 

Nr. 
crt. Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 
inventor 

(lei) 
1. Mașină de sudat cap la cap buc. 1 16.472,40 16.472,40 
2. Aparat de sudat cap la cap manual buc. 1 25.365,00 25.365,00 
3. Motofierestrău Husqvarna + 

accesorii 
Buc. 1 2.821,63 2.821,63 

4. Laptop ASUS + licență Windows buc. 3 6.085,00 18.255,00 
5. Laptop ASUS + licență Windows + 

licență Office 
buc. 1 7.341,00 7.341,00 

6. Unitate PC WINPRO8.1 + monitor 
+ accesorii 

buc. 1 5.361,67 5.361,67 

7. Unitate PC WIN PRO 10 Autocad 
licență + monitor + accesorii 

buc. 1 10.681,67 10.681,67 

TOTAL: 86.298,37 
 
 
 
     PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 
 
 

 
                   Avizat, 
                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                  Vasile BUMBU 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind validarea desemnării unui    

 membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba 
 

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

  Luând în dezbatere : 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea desemnării unui membru 

în  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba; 
 - raportul de specialitate nr. 5353/24 martie 2015 al Direcției juridică și relații publice din 
aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

-  adresa nr. 42583 din 23 martie 2016 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba 
(înregistrată la Consiliul județean Alba cu nr. 5289 din 24 martie 2016), privind desemnarea 
domnului comisar șef de poliție Rus Mihai să îndeplinească atribuţiile funcţiei de şef al 
inspectoratului la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 şi art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de 
ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

- H.G. nr. 71 din 18 februarie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, 
prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul 
Murg Cornel; 

- Decretului Președintelui României nr. 310/17 martie 2016 privind încetarea 
raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne;  
 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. Ia act de încetarea de drept a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Alba a domnului  subprefect Cornel Murg – ca urmare a încetării exercitării, cu caracter 
temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba. 
  

Art. 2. Ia act de încetarea de drept a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Alba a domnului chestor principal de poliţie -  Ioan-Nicolae Căbulea ca urmare a 
încetării raporturilor de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne. 

  
Art. 3. Se validează desemnarea domnului comisar şef de poliţie Mihai Rus desemnat şef 

al inspectoratului la Inspectoratul de poliţie al Judeţului Alba. 
 
 
 
 
  



Art. 4. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 
este următoarea: 

Președinte: 
domnul Ion MARINCAȘ  - consilier judeţean 
Membri:                                                                                                                                                                                       
domnul Nicolae PUȘCĂ  - consilier judeţean; 
domnul Dumitru FULEA  - consilier judeţean; 
domnul Marcel SIMION  - consilier judeţean; 
domnul Marcel Ioan STAN  - consilier judeţean; 
domnul Nicolae TRUȚĂ  - consilier judeţean; 
domnul Mihai RUS    - desemnat şef al inspectoratului de poliţie judeţean I 

la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
domnul Ioan Ilie ILEA  - reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor Alba;   
domnul Dorel SOFICA  - inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Unirea”al  Judeţului  Alba; 
domnul Felician ITU   - inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 

„Avram Iancu”Alba; 
domnul Ioan VODĂ    - şeful Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului 

de specialitate al Primăriei Municipiului Alba Iulia; 
domnul  Mihai-Horea BĂRDAȘ  - reprezentant al comunităţii;   
domnul Gheorghe Ioan IVINIȘ  - reprezentant al comunităţii;   
domnul Horaţiu Mugur BIBOLAR  - reprezentant al comunităţii;  

  
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, Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Alba, persoanelor nominalizate, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba, 
Direcției juridică și relații publice din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
        PREŞEDINTE,                                          AVIZAT 
       Ion DUMITREL             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                                
                                                                                                            Vasile BUMBU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 52 
Alba Iulia, 24 martie 2016 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului  

Festivalului-concurs ”Cultură pentru cultură - 2016”  
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2016; 
  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”; 
 - raportul de specialitate nr. 4994/21 martie 2016 comun al Direcției gestionarea 
patrimoniului și informatică și al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al 
Consiliului județean Alba; 
 - adresa nr. 4934/2016 a Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 4 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; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 20/28.01.2016, Anexa nr. 25; 
 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 organizarea Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”, prin 
Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”, 
conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  domnul  Ion  Dumitrel,  prin  Centrul de 
Cultură ”Augustin Bena” Alba, 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, Centrului de Cultură 
”Augustin Bena” Alba, unităților administrativ teritoriale din județul Alba, Direcţiei Gestionarea 
Patrimoniului şi Informatică și Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din aparatul  de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 
 

CONSILIERI JUDEŢENI, 
 

Ioan FULEA 

Marcela Eugenia DĂRĂMUȘ           AVIZAT, 

Gabriel CÎRA-GRIGORESCU                 SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA, 

Marcel Ioan STAN                                                                       Vasile BUMBU 

Dorin Gheorghe SANDEA 

 

Înregistrat sub nr. 54 
Alba Iulia, 22 martie 2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre  
a Consiliului județean Alba nr. 54/22 martie 2016 
 
 

Regulamentul 
Festivalului – concurs judeţean „Cultură pentru Cultură” 

ediţia a XI-a , 2016 
 

Organizatori:  
Consiliul Judeţean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

                       Data:                              Locul:     
 15.05.2016                       Blaj – „Câmpia Libertăţii” – Zona Blaj 
 22.05.2016                       Negrileasa –„Poiana Narciselor” – Zona Zlatna - Câmpeni 
            29.05.2016                       Săsciori-Loman – Zona Sebeş- Cugir                      
            12.06.2016                       Stremţ - Zona Aiud – Ocna Mureş 
 16.07.2016                       Avram Iancu – finala concursului 

 
Scopul concursului:  

Festivalul – concurs are drept scop revitalizarea culturii tradiţionale din mediul rural şi 
dezvoltarea turismului cultural în zonele istorico-etnografice ale judeţului Alba. Obiectivul 
principal al proiectului este salvarea şi valorificarea patrimoniului tradiţional imaterial din judeţul 
Alba şi revigorarea mişcării artistice de amatori din mediul rural. 
 

Regulamentul concursului poate fi găsit şi pe adresa de site  www.culturaalba.ro 
 

Înscrierea: 
Se face pe baza fişei anexă ce va fi transmisă pe adresa Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba, str. Morii, nr. 8, Alba Iulia, telefon / fax 0258-826410 sau pe adresa de e-mail: 
culturaalba@yahoo.com 
 

Desfăşurarea concursului: 
Pentru buna desfăşurare a concursului judeţul a fost împărţit în 4 zone care respectă 

delimitările marilor zone etnografice ale judeţului Alba: 
1. Zona Blaj din care fac parte comunele: Berghin, Bucerdea Grînoasă, Cenade, Cergău, 

Cetatea de Baltă, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Jidvei, Mihalţ, Ohaba, Roşia de Secaş, Sîncel, Şona, 
Valea Lungă; 

2. Zona Zlatna – Cîmpeni din care fac parte comunele: Albac, Almaşu Mare, Arieşeni, 
Avram Iancu, Bistra, Bucium, Ciuruleasa, Gîrda de Sus, Horea, Lupşa, Meteş, Mogoş, Ocoliş, 
Poiana Vadului, Poşaga, Roşia Montană, Sălciua, Scărişoara, Sohodol, Vadu Moţilor, Vidra; 

3. Zona Sebeş – Cugir din care fac parte comunele:  Blandiana, Cîlnic, Ceru Băcăinţi, Cut, 
Daia Română, Doştat, Gîrbova, Pianu, Săliştea, Săsciori, Şibot, Şpring, Şugag, Vinţu de Jos; 

4. Zona Aiud – Ocna Mureş din care fac parte comunele: Cricău, Fărău, Galda de Jos, 
Hopîrta, Ighiu, Întregalde, Livezile, Lopadea, Lunca Mureşului, Mirăslău, Noşlac, Ponor, Rădeşti, 
Rîmeţ, Rimetea, Sîntimbru, Stremţ, Unirea. 

 
Finala: 

Se va desfăşura cu prilejul  „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, în comuna Avram 
Iancu. La etapa finală vor participa câştigătorii locului întâi de la fiecare probă, din cele patru 
etape zonale. 

 
Concursul va cuprinde trei secţiuni:  

- spectacol folcloric   – maxim 50 puncte; 
- meşteşuguri populare   – maxim 15 puncte; 
- gastronomie tradiţională  - maxim 15 puncte. 

Desfăşurarea celor trei secţiuni va avea loc în aer liber sub forma unui spectacol cu public. 
 
 
 

http://www.culturaalba.ro/
mailto:culturaalba@yahoo.com


Juriul: 
Va fi format din  personalităţi ale vieţii culturale, specialişti în folclor muzical, coregrafie, 

etnografie, redactori radio-TV, care vor aprecia în mod deosebit valoarea artistică a formaţiilor şi a 
interpreţilor, originalitatea şi autenticitatea creaţiilor prezentate şi a portului popular, respectarea 
cu stricteţe a specificului local, durata etc. 

 Fiecare probă din concurs va fi jurizată şi va fi premiată separat. Evoluţia în concurs va fi 
limitată în timp, conform regulamentului, organizatorii rezervându-şi dreptul de a întrerupe 
„momentul”  prin oprirea sunetului.  

 
Componenţa juriului: 

JURIUL 
Festivalului – concurs judeţean „Cultură pentru Cultură” 

ediţia a XI-a , 2016 
 

Preşedintele juriului: 
SERGIU VITALIAN VAIDA – realizator şi prezentator de emisiuni folclorice; 

Membri: 
ILIE MOISE –  profesor universitar doctor la catedra de etnografie a Universităţii 

,,Lucian Blaga,, din Sibiu, cercetător principal la Institutul de ştiinţe socio-umane din Sibiu; 
MIRCEA CÂMPEANU – etnomuzicolog, cercetător principal la Centrul judeţean de 

cercetare şi promovare a culturii tradiţionale Cluj, violonist la orchestra de folclor a filarmonicii 
din Cluj Napoca; 

TIBERIU GROZA – director al Ansamblului folcloric DOR TRANSILVAN din Cluj 
Napoca; 

ADAM ROMI – profesor la Palatul Copiilor, artist plastic, specialist în arte populare 
tradiţionale; 

RAMONA CUCEA - profesor la Colegiul Economic ,,Dionisie Pop Marţian,, din Alba 
Iulia, specializată în turism şi gastronomie tradiţională, manager de proiecte şi formator. 

 
Cuantumul remuneraţiei juriului/ediţie: 
- valoare brută – 3687 lei din care se reţin de către Centrul de Cultură Augustin Bena Alba: 
- cheltuieli forfetare – 1473 lei 
- contribuţii asigurări sociale – 232 lei 
- impozit pe venit – 355 lei 
 

I. Spectacolul folcloric 
Obiceiul popular -  15 minute, maxim 7 puncte  
În cadrul obiceiului trebuie marcate momentele principale, fără ca jocurile şi cântecele să 

fie interpretate integral, fiindcă ele vor fi oricum evaluate de către juriu la secţiunile respective. 
Pentru o bună notare la acest punct recomandăm mare atenţie la participarea copiilor în 

obiceiuri în care prezenţa lor nu se regăseşte  (ex.: şezătoare), la includerea unor cântece sau 
momente cu caracter patriotic care nu sunt specifice obiceiului respectiv, la recuzita de pe scenă – 
plastic, hârtie creponată, etc. 

Locul I  – 3000 lei 
Locul II  – 2000 lei 
Locul III  – 1000 lei 
Dansurile  bărbăteşti - maxim 5 minute, maxim 5 puncte  
Acompaniamentul pentru acest moment se poate realiza fie prin prestaţia unui grup 

instrumental, fie prin CD, evaluarea făcându-se strict pentru caracterul tradiţional, respectarea 
specificului şi a repertoriului zonal, corectitudinea interpretării şi autenticitatea costumului 
popular. 

Locul I  – 1000 lei 
Locul II  – 750 lei 
Locul III  - 500 lei 
Dansurile mixte -  maxim de 5 minute, maxim 5 puncte  
Sunt valabile precizările anterioare de la dansuri bărbăteşti.  
Locul I  – 1000 lei 
Locul II  - 750 lei 



Locul III  - 500 lei 
Solist instrumentist - 3 minute, maxim 3 puncte 
Recomandăm atenţie în alegerea instrumentului, întrucât nu toate instrumentele folosite 

astăzi în cântecul popular sunt instrumente tradiţionale (vezi saxofon). Repertoriul ales trebuie să 
pună în valoare interpretul şi să fie obligatoriu din zonă. Nu sunt admişi concurenţii care au 
absolvit studii de specialitate în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau angajaţii unor 
ansambluri profesioniste. 

Locul I  – 300 lei 
Locul II  – 200 lei 
Locul III  - 100 lei 
Solist vocal -  maxim 3 minute, maxim 3 puncte 
Se  admite participarea unui concurent, interpretând o singură piesă cu durata mai sus 

menţionată, obligatoriu doină şi obligatoriu din zona pe care o reprezintă. Nu sunt admişi 
concurenţii care au absolvit studii de specialitate în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau 
angajaţii unor ansambluri profesioniste. 

Locul I  – 300 lei 
Locul II  – 200 lei 
Locul III  -100 lei 
Grup vocal bărbătesc - 3 minute, maxim 5 puncte  
Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă.    
Locul I  – 1000 lei 
Locul II  - 750 lei 
Locul III  -500 lei 
Grup vocal feminin - 3 minute, maxim 5 puncte  
Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă.    
Locul I  – 1000 lei 
Locul II  - 750 lei 
Locul III  - 500 lei 
Grup vocal mixt - 3 minute, maxim 5 puncte  
Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă.    
Locul I  – 1000 lei 
Locul II  - 750 lei 
Locul III  - 500 lei 
Grup „uni instrumental” (formaţii de fluieraşi, tulnice, ţitere) – 3 minute, maxim 5 

puncte 
Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă.    
Locul I  – 1000 lei 
Locul II  - 750 lei 
Locul III  - 500 lei 
Alte formaţii -  maxim 10 minute, maxim 7 puncte 
Permite evoluţia oricărui tip de formaţie sau a unui interpret cu condiţia să fie înscrisă în 

fişa de înscriere şi să respecte condiţiile de la secţiunea respectivă consemnate în prezentul 
regulament. 

Locul I  – 400 lei 
Locul II  – 300 lei 
Locul III  -200 lei 

 
II. Meşteşuguri populare - maxim 15 puncte 

 
Vor expune  maxim cinci meşteri populari din comuna respectivă, notându-se  doar 

produsele însoţite de meşterul creator. În cazul în care un meşter participă cu exponate aparţinând 
mai multor genuri (ţesături, cusături, împletituri), se notează cu o singură notă cele mai bune 
exponate. Meşterii care intră în competiţie obligatoriu vor face demonstraţii practice pe toată 
durata concursului. 



 
Locul I  – 2500 lei 
Locul II  – 2000 lei 
Locul III  – 1500 lei 

 
III. Gastronomie tradiţională - maxim 15 puncte 

 
La această secţiune se impune prezentarea unui număr de minim şase preparate, dintre care 

unul se va realiza pe loc, pentru fiecare preparat fiind afişată vizibil reţeta culinară. Fiecare 
comună concurentă va prezenta juriului un dosar cu minim 10 reţete tradiţionale culese din zona 
pe care o reprezintă (între ele vor fi obligatoriu cele şase prezentate în concurs). 

Locul I  – 2500 lei 
Locul II  – 2000 lei 
Locul III  – 1500 lei 
Lipsa dosarului cu reţete atrage după sine eliminarea din concurs! 

 
Etapa finală 

 
Va avea loc în comuna Avram Iancu cu prilejul manifestărilor cuprinse în cadrul sărbătorii 

tradiţionale de la Muntele Găina.  
Premiile la etapa finală sunt următoarele: 
 

I. Spectacolul folcloric 
 

Obiceiul popular -  15 minute, maxim 7 puncte  
În cadrul obiceiului trebuie marcate momentele principale, fără ca jocurile şi cântecele să 

fie interpretate integral, fiindcă ele vor fi oricum evaluate de către juriu la secţiunile respective. 
Pentru o bună notare la acest punct recomandăm mare atenţie la participarea copiilor în 

obiceiuri în care prezenţa lor nu se regăseşte  (ex.: şezătoare), la includerea unor cântece sau 
momente cu caracter patriotic care nu sunt specifice obiceiului respectiv, la recuzita de pe scenă – 
plastic, hârtie creponată, etc. 

Locul I  – 3000 lei 
Locul II  – 2500 lei 
Locul III  – 2000 lei 
Locul IV  – 1500 lei 
Dansurile  bărbăteşti - 5 minute, maxim 5 puncte 
Acompaniamentul pentru acest moment se poate realiza fie prin prestaţia unui grup 

instrumental, fie prin CD, evaluarea făcându-se strict pentru caracterul tradiţional, respectarea 
specificului şi a repertoriului zonal, corectitudinea interpretării şi autenticitatea costumului 
popular. 

Locul I  – 1000 lei 
Locul II  – 800 lei 
Locul III  - 600 lei 
Locul IV  – 400 lei 
Dansurile mixte -  5 minute, maxim 5 puncte  
Sunt valabile precizările anterioare de la dansuri bărbăteşti.  
Locul I  – 1000 lei 
Locul II  - 800 lei 
Locul III  - 600 lei 
Locul IV  – 400 lei 
Solist instrumentist - 3 minute, maxim 3 puncte  
Recomandăm atenţie în alegerea instrumentului, întrucât nu toate instrumentele folosite 

astăzi în cântecul popular sunt instrumente tradiţionale (vezi saxofon). Repertoriul ales trebuie să 
pună în valoare interpretul şi să fie obligatoriu din zonă. Nu sunt admişi concurenţii care au 
absolvit studii de specialitate în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau angajaţii unor 
ansambluri profesioniste. 

Locul I  – 300 lei 
Locul II  – 250 lei 



Locul III  - 200 lei 
Locul IV  – 150 lei 
Solist vocal - 3 minute, maxim 3 puncte   
Se  admite participarea unui concurent, interpretând o singură piesă cu durata mai sus 

menţionată, obligatoriu doină şi obligatoriu din zona pe care o reprezintă. Nu sunt admişi 
concurenţii care au absolvit studii de specialitate în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau 
angajaţii unor ansambluri profesioniste. 

Locul I  – 300 lei 
Locul II  – 250 lei 
Locul III  - 200 lei 
Locul IV  – 150 lei 
Grup vocal bărbătesc - 3 minute, maxim 5 puncte  
Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă.  
Locul I  – 1000 lei 
Locul II  - 800 lei 
Locul III  - 600 lei 
Locul IV  – 400 lei 
Grup vocal feminin - 3 minute, maxim 5 puncte 
Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă.  
Locul I  – 1000 lei 
Locul II  - 800 lei 
Locul III  - 600 lei 
Locul IV  – 400 lei 
Grup vocal mixt - 3 minute, maxim 5 puncte   
Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă. 
Locul I  – 1000 lei 
Locul II  - 800 lei 
Locul III  - 600 lei 
Locul IV  – 400 lei 
Grup „uni instrumental” (formaţii de fluieraşi, tulnice, ţitere) – 3 minute, maxim 5 

puncte 
Va evolua fără acompaniament şi va interpreta o singură piesă obligatoriu din zona pe care 

o reprezintă. 
Locul I  – 1000 lei 
Locul II  - 800 lei 
Locul III  - 600 lei 
Locul IV  – 400 lei 
Alte formaţii - 10 minute, maxim 7 puncte  
Permite evoluţia oricărui tip de formaţie sau a unui interpret cu condiţia să fie înscrisă în 

fişa de înscriere şi să respecte condiţiile de la secţiunea respectivă consemnate în prezentul 
regulament 

Locul I  – 500 lei 
Locul II  – 400 lei 
Locul III  - 300 lei 
Locul IV  – 200 lei 

 
II. Meşteşuguri tradiţionale - maxim 15 puncte 

Vor expune  maxim cinci meşteri populari din comuna respectivă, notându-se  doar 
produsele însoţite de meşterul creator. În cazul în care un meşter participă cu exponate aparţinând 
mai multor genuri (ţesături, cusături, împletituri), se notează cu o singură notă cele mai bune 
exponate. Meşterii care intră în competiţie obligatoriu vor face demonstraţii practice pe toată 
durata concursului. 

Locul I  – 2500 lei 
Locul II  – 2000 lei 
Locul III  -1500 lei 



Locul IV  – 1000 lei 
 

III. Gastronomie tradiţională - maxim 15 puncte 
La această secţiune se impune prezentarea unui număr de minim şase preparate, dintre care 

unul se va realiza pe loc, pentru fiecare preparat fiind afişată vizibil reţeta culinară. Fiecare 
comună concurentă va prezenta juriului un dosar cu minim 10 reţete tradiţionale culese din zona 
pe care o reprezintă (între ele vor fi obligatoriu cele şase prezentate în concurs). 

Locul I  – 2500 lei 
Locul II  – 2000 lei 
Locul III  -1500 lei 
Locul IV  – 1000 lei 
Lipsa dosarului cu reţete atrage după sine eliminarea din concurs! 

 
Obligaţiile participanţilor: 

- să respecte Regulamentul Festivalului – concurs judeţean „Cultură pentru cultură” ; 
- să transmită  organizatorilor toate datele necesare înscrierii la concurs; 
- să solicite în scris asistenţă metodică Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba (se va 

specifica în cerere domeniul sau secţiunea urmând ca specialistul să fie repartizat de conducerea 
instituţiei); 

- să comunice  orice schimbare care ar produce urmări în buna desfăşurare a concursului, 
cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului; 

- să asigure transportul  şi masa formaţiilor participante; 
- să finalizeze expoziţia din cadrul secţiunilor „meşteşuguri populare” şi „gastronomie 

tradiţională” cu cel puţin 30 minute înainte de începerea concursului; 
- să folosească şi să păstreze  curat spaţiul destinat expoziţiilor; 
- să se manifeste decent şi civilizat  pe întreaga durată a concursului; 
- să prezinte organizatorilor, la începutul concursului,  tabele nominale cu datele de 

identificare (nume, prenume, nr. si serie CI sau BI, semnătura) ale participanților; 
- să prezinte juriului programul spectacolului artistic şi dosarul cu reţete tradiţionale. 
- să desemneze în scris, până la data concursului, reprezentantul comunei însărcinat de 

comunitate să ridice premiul/premiile şi să trimită o adresă scrisă însoţită de copie după actul de 
identitate al acestuia la Centrul de Cultură Augustin Bena Alba; 

- orice abatere de la aceste obligaţii, aduce după sine  eliminarea din concurs. 
 

Obligaţiile organizatorilor: 
- să popularizeze prezentul regulament; 
- să promoveze concursul; 
- să acorde, la cerere,  asistenţă de specialitate şi îndrumare pentru formaţiile înscrise în 

concurs; 
- să stabilească membrii juriului,  format din specialişti, pentru fiecare secţiune din 

concurs; 
- să asigure toate condiţiile tehnice bunei desfăşurări a concursului: scenă, sonorizare,  

spaţiile necesare organizării expoziţiilor de artă populară şi  gastronomie; 
- să comunice, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului, orice schimbare 

de natură organizatorică. 
Meşteşuguri tradiţionale 

- ţesut; 
- cusut; 
- confecţionare podoabe port popular; 
- prelucrarea pieilor şi a blănurilor; 
- împletituri; 
- olărit; 
- prelucrarea lemnului; 
- prelucrarea metalului; 
- prelucrarea pietrei; 
- prelucrarea sticlei; 
- prelucrarea cornului şi a osului; 
- încodeierea ouălor şi pictura de icoane; 



- confecţionarea măştilor populare. 
(datele sunt extrase din lucrarea Patrimoniul cultural imaterial din România, CIMEC, Bucureşti, 
2009, pag.187-198) 

Instrumente tradiţionale 
- fluierul; 
- tulnic; 
- ţiteră; 
- bucium; 
- cimpoi; 
- duda de ceapă; 
- tâlv (o specie de bostan cu rol de fluier); 
- taragotul; 
- tamburina; 
- buhaiul; 
- vioara, violina, vioara cu goarnă; 
- doba; 
- violoncel, braci; 
- contrabas, contra; 
- corn; 
- frunza, piaptăn, solz de peşte. 

(datele sunt extrase din lucrarea Studii de organologie. Instrumente tradiţionale româneşti, vol I şi 
II, editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2006) 
 

Dispoziţii finale 
Juriul îşi păstrează dreptul de a nu acorda sau de a redistribui premiile, în funcţie de 

punctajul obţinut în cadrul concursului. 
La etapa finală va participa câştigătorul locului întâi de la fiecare secţiune din concurs. 
Participanţii  trebuie să demonstreze cu buletin sau certificat de naştere că sunt născuţi în 

comuna pe care o reprezintă sau că au domiciliul în localitate de cel puţin un an. 
Complexitatea manifestărilor din cadrul acestui festival - concurs fac necesară o 

departajare pe criterii valorice, specială, pentru fiecare din componentele manifestării. 
În redactarea prezentului regulament s-au luat în considerare opiniile şi propunerile 

participanţilor din ediţiile anterioare. 
Timpul alocat prin prezentul regulament, la fiecare secţiune,  este timpul maxim de 

prezentare a momentului artistic. 
Premiile vor fi înmânate reprezentantului fiecărei comune participante, desemnat de 

către primăria din localitatea respectivă printr-o adresă scrisă transmisă Centrului de 
Cultură ”Augustin Bena” Alba până la data concursului. Adresa va fi însoţită de o copie a 
cărţii de identitate a reprezentantului respectiv. 

Premiile cu valoare mai mare de 600 de lei vor fi impozitate conform legii, valoarea 
impozitului fiind reţinută din valoarea premiului.  
 
 

CONSILIERI JUDEŢENI, 
 

Ioan FULEA 

Marcela Eugenia DĂRĂMUȘ           AVIZAT, 

Gabriel CÎRA-GRIGORESCU                 SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA, 

Marcel Ioan STAN                                                                       Vasile BUMBU 

Dorin Gheorghe SANDEA 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de colaborare – cadru ce se va încheia între Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia pentru 
organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediția a III-a, în 

sustenabilitatea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de 
Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România”  

 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2016; 
  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare 
- cadru ce se va încheia între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Colegiul Economic 
“Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia pentru organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu 
Alba Carolina, ediția a III-a, în sustenabilitatea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea 
stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România”; 
 - raportul de specialitate nr. 5133/22 martie 2015 comun  al Direcției dezvoltare și bugete 
și Serviciului coordonare programe și proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului județean 
Alba; 
       - solicitarea nr. 393 din 8 martie 2016 adresată Consiliului Județean Alba de Colegiul 
Economic “Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia, înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 4031 
din 8 martie 2016; 
 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;  
 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 Acordul de colaborare – cadru ce se va încheia între  Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia pentru 
organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediția a III-a, în 
sustenabilitatea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de 
Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România”, finanţat de Comisia Europeană în cadrul 
Acţiunii de pregătire „Scheme de Garantare pentru Tineri” 2012, și care se regăsește în anexa 
parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției Dezvoltare și 
Bugete și Serviciului Coordonare Programe și Proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului 
județean Alba, 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, Colegiului Economic 
“Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului coordonare 
programe și proiecte din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
        PREŞEDINTE,                                           
       Ion DUMITREL                AVIZAT 

         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                                
                                                                                                              Vasile BUMBU  
 
 
Înregistrat sub nr. 55 
Alba Iulia, 23 martie 2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre  
a Consiliului județean Alba nr. 55/23 martie 2016 

 
Județul Alba                                                                                         Colegiul Economic 
Consiliul Judeţean Alba                                                          “Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia  
Nr. înreg.____________                                                                        Nr. înreg.__________ 
                                         
                         
 

ACORD DE COLABORARE CADRU 
pentru organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediția a III-a, 

în sustenabilitatea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme 
de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România”  

 
încheiat astăzi, ________________ 

 
 

I. PĂRŢILE  SEMNATARE 
1. Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa 

Ion I.C. Brătianu nr. l, judeţul Alba, având cod de înregistrare fiscală 4562583, cont bancar 
RO97TREZ00224590238XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat legal 
prin Ion Dumitrel – președinte și Marian Florin Aitai  – director executiv, în calitate de partener 
în cadrul acordului 

și 
Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, strada Octavian Goga nr. 11, județul Alba reprezentat legal prin prof. Nicolae Dan Anca – 
director, în calitate de partener în cadrul acordului 

 
În temeiul parteneriatului din cadrul Proiectului “Realizarea unui parteneriat în 

vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România” finanţat 
de Comisia Europeană în cadrul Acţiunii de pregătire „Scheme de Garantare pentru Tineri” 
2012 în cadrul căruia Consiliul Județean Alba a avut calitate de beneficiar al contractului de grant 
iar Colegiul “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia a avut calitate de şcoală pilot - beneficiar final, 

 
au convenit următoarele: 

 
II. OBIECTUL ACORDULUI 
Obiectul prezentului acord îl constituie organizarea în data de 21 aprilie 2016 a celei de 

a III-a ediții a Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, în sustenabilitatea 
proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru 
Tineri în judeţul Alba, România”.  

 
III. DURATA 
Durata prezentului acord de colaborare este limitată și produce efecte de la momentul 

semnării sale de către părți și până la momentul finalizării evenimentului menționat la capitolul II, 
astfel încât orice obligații ale părților semnatare nu pot fi extinse în afara acestui interval și nici cu 
privire la alte atribuții decât cele convenite la capitolul IV.  

 
IV. ATRIBUȚIILE JUDEȚULUI ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba se angajează să contribuie financiar cu suma 

de 2.000 lei necesară achitării chiriei pentru sala Casei de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia, în 
vederea desfășurării Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediţia a III-a. 



Plata sumei prevăzută la alin. 1 se va face prin virament în contul Casei de Cultură a 
Sindicatelor Alba Iulia. 

 
V. ATRIBUȚIILE COLEGIULUI ECONOMIC “DIONISIE POP MARȚIAN” 

ALBA IULIA 
Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia se angajează: 
- să asigure organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediţia 

a III-a din punct de vedere al programului de desfășurare, al activităților ce se vor derula pe 
perioada evenimentului; 

- să asigure cheltuielile ocazionate cu materialele consumabile, tipărirea materialelor de 
promovare ale firmelor de exercițiu și cheltuielile cu premiile. 

 
VI. DISPOZIŢII FINALE 
Orice obligații ale părților semnatare nu pot fi extinse în afara intervalului menționat la 

capitolul III și nici cu privire la alte atribuții decât cele convenite la capitolul IV. 
Orice potențiale dispute între părțile semnatare, în realizarea prezentului Acord vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. 
Prezentul Acord s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 
Județul Alba 
Consiliul Judeţean Alba     Colegiul Economic  
                                                                                  “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia 
 
Preşedinte,       Director, 
Ion Dumitrel                            Nicolae Dan Anca 
 
Director executiv, 
Marian Florin Aitai 
 
Vizat C.F.P. 
 
Avizat consilier juridic 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui proces verbal de vecinătate 

 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2016; 
  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui proces-verbal de 
vecinătate; 
 - raportul de specialitate nr. 5174/23 martie 2015 al Direcției gestionarea patrimoniului și 
informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 
 - solicitarea doamnei Szepesi Aurora, prin mandatar ing. Fleşer Aurel, persoană fizică 
autorizată în domeniul cadastrului, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 4490/15 martie 
2016, prin care se solicită semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru imobilul situat în 
intravilanul localităţii Poiana Aiudului, comuna Livezile, înscris în C.F. nr. 70715 (672) Livezile 
sub nr. topo. 305/b/2 păşune în suprafaţă totală de carte funciară de 421 mp., şi suprafaţa totală 
reală rezultată din măsurători şi calculată din coordonate stereografice 70, fânaţ intravilan de 984 
mp. - parcelă care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107M - proprietate publică a Judeţului 
Alba; 
 - procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre D.J. 107M, 
proprietate publică a Judeţului Alba şi terenul situat în intravilanul localităţii Poiana Aiudului, 
comuna Livezile, înscris în C.F. 70715 (672) Livezile, nr. topo. 305/b/2 păşune în suprafaţă totală 
de carte funciară de 421 mp., şi suprafaţa totală reală rezultată din măsurători şi calculată din 
coordonate stereografice 70, fînaţ intravilan de 984 mp; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 84 alin. 2 lit. b din Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind 
conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea 
funciară, 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 exprimă acordul cu privire la Procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea 
limitelor comune dintre D.J. 107M, proprietate publică a Judeţului Alba şi imobilul situat în 
intravilanul localităţii Poiana Aiudului, comuna Livezile, înscris în C.F. 70715 (672) Livezile, nr. 
topo. 305/b/2 păşune în suprafaţă totală de carte funciară de 421 mp., şi suprafaţa totală reală 
rezultată din măsurători şi calculată din coordonate stereografice 70, păşune intravilan de 984 mp.,  
solicitat pentru reglementarea situaţiei de Carte Funciară, prezentat în anexa, parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției gestionarea 
patrimoniului și informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba, 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, domnului ing. Fleşer 
Aurel – expert topograf; Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism; Direcţiei tehnică; Direcţiei 
gestionarea patrimoniului şi informatică din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
        PREŞEDINTE,                                               
       Ion DUMITREL              
                                                                                                                   AVIZAT 
                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                                                                                                            Vasile BUMBU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 56 
Alba Iulia, 23 martie 2016 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 
 
 

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

  Luând în dezbatere : 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 
Poduri Locale Alba”SA; 
 - raportul de specialitate nr. 5265/24 martie 2015 al Direcției dezvoltare și bugete din 
aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

-  adresa Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA nr. 3/1 martie 2016 înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 3545/1 martie 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. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 176/2013 privind numirea reprezentantului 
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba 
SA şi aprobarea mandatului 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 următoarea: 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Victor Tudor SECARĂ în calitate de  
reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 
Poduri Locale Alba” SA pentru aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 1 an, a creditului 
comercial, în limita plafonului de 2.000.000 lei şi aprobarea garanţiilor propuse. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul 
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” 
SA, domnul Victor Tudor SECARĂ. 

 
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, Societății „Drumuri şi 
Poduri Locale Alba” SA, domnului Victor Tudor SECARĂ, Direcției dezvoltare și bugete din 
aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
        PREŞEDINTE,                                          AVIZAT 
       Ion DUMITREL             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                                
                                                                                                            Vasile BUMBU  
 
 
Înregistrat sub nr. 57 
Alba Iulia, 24 martie 2016 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei cadastrale de comasare a imobilului  

proprietate publică a Judeţului Alba situat administrativ  
în satul Sîncrai, aparţinător municipiului Aiud, str. Andrei Mureşanu, nr. 100 

 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2016; 
  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale 
de comasare a imobilului situat administrativ în satul Sîncrai, aparţinător municipiului Aiud, str. 
Andrei Mureşanu, nr. 100; 
 - raportul de specialitate nr. 5248/23 martie 2015 al Direcției gestionarea patrimoniului și 
informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 
 - documentația tehnică cadastrală de comasare a parcelelor imobilului situat 
administrativ în satul Sîncrai, aparținător municipiului Aiud, str. Andrei Mureșanu, nr. 100; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire 
a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, 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 comasarea loturilor imobilului situat administrativ în satul Sîncrai, 
aparţinător municipiului Aiud, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, identificate după cum urmează: 

- Lotul nr. 1 identificat prin C.F. nr. 91200 Aiud , nr. cad. 91200 în suprafaţă de 10364 
mp., categoria de folosință - curţi construcţii intravilan pe care se află  C6 - Şcoala specială în 
suprafaţă de 962 mp., C8 - Grădiniţa veche în suprafaţă de 353 mp., şi C9 - Centrala termică în 
suprafaţă de 177 mp; 

- Lotul nr. 2 identificat prin CF nr. 91199 Aiud, nr. cad. 91199 în suprafaţă de 1350 mp., 
categoria de folosință - curţi construcţii intravilan; 

- Lotul nr. 3 identificat prin CF nr. 91211 Aiud, nr. cad. 91211 în suprafaţă de 505 mp., 
categoria de folosință - curţi construcţii intravilan, pe care se află C3 - Centrala termică în 
suprafaţă de 218 mp; 

- Lotul nr. 4 identificat prin CF nr. 91212 Aiud, nr. cad. 91212 în suprafaţă de 2823 mp., 
categoria de folosință - curţi construcţii intravilan, pe care se află C2 - Internat în suprafaţă de 587 
mp., C4 - Cantina în suprafaţă de 350 mp; 

- Lotul nr. 5 identificat prin CF nr. 91198 Aiud, nr. cad. 91198 în suprafaţă de 170 mp., 
categoria de folosință - curţi construcţii intravilan, pe care se află C10 - Cabina portar în suprafaţă 
de 58 mp; 



- Lotul nr. 6 identificat prin CF nr. 71059 Aiud, nr. cad. 71059 în suprafaţă de 500 mp., 
categoria de folosință - curţi construcţii intravilan, pe care se află C7 - Grădiniţa nouă în suprafaţă 
de 127 mp. 

Art. 2. Se însușește documentația topo-cadastrală de comasare a loturilor prevăzute la art. 
1, ce se constituie în anexă - parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea 
operațiunii de comasare a loturilor descrise la art. 1 al prezentei hotărâri și înscrierea în Cartea 
Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Județului Alba asupra terenului aferent, precum și a 
construcțiilor edificate pe acesta ca aparținând domeniului public al județului Alba. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției gestionarea 
patrimoniului și informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba, 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, Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi informatică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției tehnice, Direcției juridică și 
relații publice din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
        PREŞEDINTE,                                               
       Ion DUMITREL              
                                                                                                                   AVIZAT 
                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                                                                                                            Vasile BUMBU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 58 
Alba Iulia, 23 martie 2016 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind emiterea acordului pentru obţinerea Autorizaţiei de construire  

în vederea începerii lucrărilor de construire «Secţie Psihiatrie» şi a lucrărilor de reparaţii 
capitale la «Cabinet integrat de stomatologie», «Cardiologie şi medicină internă», «Căi de 
acces şi subsol», situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23,  

în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2016; 
  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind emiterea acordului pentru obţinerea 
Autorizaţiei de construire în vederea începerii lucrărilor de construire «Secţie Psihiatrie» şi a 
lucrărilor de reparaţii capitale la «Cabinet integrat de stomatologie», «Cardiologie şi medicină 
internă», «Căi de acces şi subsol», situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 
1989, nr. 23, în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 
 - raportul de specialitate nr. 5271/24 martie 2015 al Direcției gestionarea patrimoniului și 
informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 4953/23 martie 2016 înregistrată la 
Consiliul Judeţean Alba sub numărul 5252/23 martie 2016. 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 861 alin. 3 și art. 867 - 870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare); 

- art. 3 alin. 3 şi art. 12 alin. 5 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
actualizată; 

- Contractului de administrare nr. 1324-1479/26 februarie 2004 de transmitere a 
dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor 
imobile aparţinând domeniului public al Județului Alba, 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 emite acordul pentru obţinerea Autorizaţiei de construire în vederea începerii 
lucrărilor de construire «Secţie Psihiatrie» şi a lucrărilor de reparaţii capitale la «Cabinet integrat 
de stomatologie», «Cardiologie şi medicină internă», «Căi de acces şi subsol», situate în imobilul 
din municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției gestionarea 
patrimoniului și informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba, 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, Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică din aparatul  de specialitate 
al Consiliului Judeţean Alba. 
 
        PREŞEDINTE,                                          AVIZAT 
       Ion DUMITREL             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                                
                                                                                                            Vasile BUMBU  
 
Înregistrat sub nr. 59 
Alba Iulia, 24 martie 2016 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării poziției nr. 54 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului Alba 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2016; 
  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării poziției nr. 54 
din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Alba; 
 - raportul de specialitate nr. 5269/23 martie 2015 al Direcției gestionarea patrimoniului și 
informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

-  nota justificativă nr. 520/23 martie 2016 a Direcției Tehnice din aparatul de specialitate 
al Consiliului județean Alba privind necesitatea și oportunitatea modificării lungimii drumului 
județean DJ107I, cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Alba; 
 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;  

-  art. 858 și urm. din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare); 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

- art. 12 și art. 13 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, 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. Se aprobă modificarea poziției cu nr. crt. 54 din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al județului Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri, după 
cum urmează: 

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DJ107I : Aiud(DN1) - Aiudul de Sus – 
Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani - Valea Barnii – Bîrlești – 
Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)”; 

- coloana nr. 3: va avea următorul cuprins:  
„ - poz. km: 0+000- 78+420 
- lungimea: 78,420 km”. 
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului și informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba, 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, Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi informatică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției tehnice, Direcției juridică și 
relații publice din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
        PREŞEDINTE,                                          AVIZAT 
       Ion DUMITREL             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                                
                                                                                                            Vasile BUMBU  
Înregistrat sub nr. 60 
Alba Iulia, 24 martie 2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre  
a Consiliului județean Alba nr. 60/24 martie 2016 

 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale bunului imobil cuprins la poziția nr. 54 

din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Alba  
 
 
 

Secțiunea I 
Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul de  
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elementele de identificare Anul dobândirii 
sau, după caz, al 
dării în folosință 

Valoare 
de inventar 

- lei - 

Situația  
juridică  
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
54 1.3.7.2 DJ107I : Aiud(DN1)- Aiudul de 

Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – 
Măcărești - Bîrlești Cătun – 

Cojocani - Valea Barnii – Bîrlești 
– Mogoș - Valea Albă – Ciuculești 
– Bucium – Coleșeni -Bucium Sat 

- DN74(Cerbu) 

- poz. km: 0+000- 78+420 
- lungimea: 78,420 km 

1968 13.277.720,13 Domeniul public al 
județului Alba 

potrivit Hotărârii 
Guvernului nr. 
974/2002 și a 
Hotărârilor 
Consiliului 

județean Alba nr. 
59/2012 și nr. 

150/2013 
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