
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de 

proprietate publică a Judeţului Alba, asupra imobilului "Construcţii şi teren aferent staţiei 

de pompare Gura Roşie", situat administrativ în comuna Roşia Montană 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2016; 

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică a judeţului Alba, asupra imobilului 

“Construcţii şi teren aferent staţiei de pompare Gura Roşie”, situat administrativ în comuna 

Roşia Montană; 

- raportul de specialitate nr. 5597/30 martie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Văzând documentaţia cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba, prima întabulare, asupra imobilului situat administrativ în localitatea Gura 

Roşiei, comuna Roşia Montană, judeţul Alba, elaborată de S.C. LARRY-VERMESSUNGEN 

S.R.L. Alba Iulia, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 5494/28 martie 2016; 

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; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, poziţia cu nr. crt. 120 astfel cum a fost 

completată și modificată prin H.G. nr. 831/2014; 

- Ordinului 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 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se însuşeşte documentaţia topo-cadastrală pentru înscriere în Cartea Funciară a 

dreptului de proprietate al Judeţului Alba asupra imobilului în suprafaţă de 849 mp., identificat 

prin CF nr. 71243 Roșia Montană şi CF nr. 71244 Roşia Montană, pe care există o construcţie 

(Clădire post transformare) în suprafaţă de 25 mp.,  potrivit anexei nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se însuşeşte documentaţia topo-cadastrală pentru înscriere în Cartea Funciară a 

dreptului de proprietate al Judeţului Alba asupra imobilului în suprafaţă de 1097 mp., identificat 

prin CF nr. 71169 Roşia Montană, pe care există 2 construcţii (Clădire staţie de pompare cu 

cameră pompe şi cameră comandă) în suprafaţă de 51 mp., şi (Rezervor şi cameră vane) în 

suprafaţă de 69 mp., potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cîmpeni, înscrierea în 

Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba – bun imobil aparținând 

domeniului public, asupra imobilelor identificate la art. 1 şi art. 2. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 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; Biroului de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Cîmpeni; Direcției juridică și relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului și informatică și Direcţiei dezvoltare și bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

   VICEPREŞEDINTE 

     Alin Florin CUCUI 

                                                                                                                    AVIZAT 

                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                                                               Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 61 

Alba Iulia,  30 martie  2016 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind includerea unui bun imobil în Inventarul proprietăţii publice a judeţului Alba  

şi aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra acestuia  

în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2016; 

Luând în dezbatere:  

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

Inventarul proprietăţii publice a judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de administrare 

asupra acestuia în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 5599/30 martie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Văzând; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 23/2016 privind încuviințarea cererii 

adresate Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea unui teren, din 

domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local Alba Iulia, în 

domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului județean Alba, în vederea 

funcționării Secției de Recuperare Medicină Fizică și Balneologi; 

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 91/2016 privind aprobarea 

trecerii din domeniul public al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Județului Alba a 

unui imobil (teren) situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2; 

- Contractul 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 Judetului Alba, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 91 alin. 5 pct. 3,  art. 119, art. 120 și art. 

123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 3, art. 9 alin. 4, art. 12 alin. 5, art. 18 şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică,  cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 861 alin. 3 și art. 867 - 870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare); 

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

publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se declară apartenenţa la domeniul public al judeţului Alba, a bunului imobil 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în CF 

nr. 101917 Alba Iulia (nr. CF vechi 30413 Alba Iulia), compus din teren cu suprafața de 913 mp, 

cu nr. cadastral/topografic 390/1/1/1/2/2/1, 391/2/1/1/2/2/1. 



Art. 2. Se aprobă includerea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia nr. crt. 215, 

potrivit  anexei  – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă constituirea dreptului de administrare asupra imobilului menţionat la art. 

1 din prezenta hotărâre în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, pe o perioadă 

nedeterminată,. 

Art. 4. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în 

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba și 

constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

asupra imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi informatică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

. 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Municipiului  Alba Iulia; Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia; Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și informatică 

și Direcţiei dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

   VICEPREŞEDINTE 

 Florin-Claudiu ROMAN 

                                                                                                                    AVIZAT 

                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                                                               Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 62 

Alba Iulia,  30 martie  2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului județean Alba nr. 62/30 martie 2016 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil cuprins la poziția nr. 215 

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 

215 1.6.2 Imobil în care a 

funcționat Școala 

Postliceala Sanitară 

Alba Iulia 

Imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, 

nr. 2,judeţul Alba,compus din: 

-Clădire, edificată în regim P+1E, 

având suprafaţa construită de 345 mp, 

fundaţii izolate din beton, zidărie din 

cărămidă, planşee din beton, şarpantă 

din lemn şi învelitoare din ţiglă; 

-Teren aferent, împrejmuit - în 

suprafaţă de 593 mp. 

Înscris în C.F. nr. 85718 Alba Iulia, cu 

nr. cadastral 85718 şi 

85718- C1. 

Vecinătăţi: 

Nord–S.C. Xerom SRL 

Sud–str. Petru Dobra 

Est–drum de de acces 

Vest–proprietate privată 

-Teren în suprafață de 913 mp. 

Înscris în CF 101917 Alba Iulia, cu nr. 

cadastral 390/1/1/1/2/2/1, 

391/2/1/1/2/2/1. 

2015  Domeniul public al 

județului Alba 

 

             VICEPREŞEDINTE,                                               AVIZAT 

           Florin-Claudiu ROMAN             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                                

                                                                                                                       Vasile BUMBU  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2014 privind delegarea 

unor atribuţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2014 privind delegarea unor atribuţii Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 5652 din 30 martie 2016 al Direcţiei dezvoltare și bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

-  adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 3590 din 

21 martie 2016; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 112 alin. 3 lit. q – r coroborat cu art. 114 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b –c din Legea nr. 

292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

           -  art. 12 alin. 2 şi 3 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

           - H.G. nr. 1007/2005 privind modificarea H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea 

Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

            -  H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale 

şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 

întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2014 privind delegarea unor atribuţii Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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: 

 

Articol unic.  

 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2014 privind delegarea 

unor atribuţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba după cum urmează: 

Art. 3 şi art. 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

 „Art. 3 Costurile necesare furnizării serviciilor sociale specializate, prevăzute în parteneriatele 

cu furnizorii privaţi acreditaţi, pe categorii de beneficiari copii/copii şi tineri, copii/tineri cu 

dizabilităţi/persoane adulte cu dizabilităţi, persoane vârstnice nu vor putea depăşi nivelul prevăzut al 

standardului de cost aşa cum este aprobat prin H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 

căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 

persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale.  

Art. 4. Costurile serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, în calitate de furnizor public de servicii sociale, nu vor putea depăşi nivelul 



prevăzut prin H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele 

rezidenţiale. Serviciile sociale specializate identificate, care depăşesc valorile prevăzute la art. 3 şi 

art. 4 din prezenta hotărâre, se vor supune spre aprobare Consiliului Judeţean 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, Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei dezvoltare și bugete și Direcției juridică și 

relații publice din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

        VICEPREŞEDINTE,                                               

         Alin Florin CUCUI              

                                                                                                                   AVIZAT 

                                                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 63 

Alba Iulia, 30 martie 2016 



  

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de transport 

public județean de persoane  prin curse regulate în Judeţul Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2016; 

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru 

asigurarea continuității serviciului de transport public județean de persoane  prin curse 

regulate în Judeţul Alba; 

- raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnice și Direcției juridică și relații 

publice nr. 5615/30 martie 2016; 

Văzând; 

- sentința civilă nr. 16711 din 17.12.2013, pronunțată de Tribunalul Cluj în cauza ce 

formează obiectul Dosarului nr. 10400/117/2013 și Încheierea Ședinței publice de la data de 

15.05.2014, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în Dosarul nr. 10400/117/2013; 

 - cererea formulată de către operatorul de transport rutier SC Transgilyen SRL, 

înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 5563/29 martie 2016, prin care se solicită 

prelungirea valabilității licenței de traseu pentru traseul Aiud-Teiuș-Alba Iulia;  

 - cererea formulată de către operatorul de transport rutier SC Mariany SRL, 

înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 5598/30 martie 2016, prin care se solicită 

prelungirea valabilității programului de transport județean, a licențelor de traseu și a 

contractelor de delegare a gestiunii serviciului de de transport public județean de persoane  

prin curse regulate; 

 - adresa operatorului de transport rutier SC Voltrans SA nr. 36/30 martie 2016, 

înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 5623/30 martie 2016, privind propunerea de 

prelungire a valabilității contractelor de delegare de gestiune a serviciului de transport public 

județean de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu; 

- cererea formulată de către operatorii de transport rutier SC Livio Dario SRL și SC 

Excelent Trans SRL prin mandatar av. Teodorescu Paul Mircea, înregistrată la Consiliul 

Județean Alba sub nr. 5624/30 martie 2016, prin care se solicită prelungirea valabilității 

programului de transport județean, a licențelor de traseu și a contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului de de transport public județean de persoane  prin curse regulate; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 2 alin. 1, art. 91 alin. 1 lit. d şi art. 91 alin. 5  lit. a  pct.13 din Legea nr. 

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

ulterioare; 

- art. 3 şi art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

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

   - art. 1 alin. 6 lit. g, art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. b și p din Legea nr. 92 /2007 a 

serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 1 alin. 4 lit. d, art. 3 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 



HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea până la data de 30 aprilie 2016 a valabilității 

Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 

01.07.2008-31.12.2013, în Județul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului 

Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 

155/2015 și nr. 216/2015. 

Art. 2. Se aprobă prelungirea valabilității licențelor de traseu ale operatorilor de 

transport rutier prestatori ai serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate, până la data de 30 aprilie 2016. 

Art. 3. Se aprobă prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public județean de persoane  prin curse regulate, în Județul Alba, până la data de 30 

aprilie 2016. 

Art. 4. Se aprobă prelungirea până la data de 30 aprilie 2016 a Contractului-cadru de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane  prin curse regulate, 

în Județul Alba, astfel cum a fost aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Alba              

nr. 210/2014 şi prelungit prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 61/2015, nr. 111/2015,  

nr. 155/2015 și nr. 216/2015. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției tehnice și 

Direcției juridică și relații publice 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 și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Direcției Juridică și Relații Publice și Direcţiei Tehnice 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; Agenției Teritoriale A.R.R. Alba și 

Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local. 

 

 

 

  VICEPREŞEDINTE 

 Florin-Claudiu Roman 

                                                                                                                    AVIZAT 

                                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                 Vasile Bumbu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 64 

Alba Iulia,  30 martie  2016 
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