
 

0 

 
  



 

1 

CUPRINS 

 

I. HOTĂRÂRI ADOPTATE DE 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

 
1. Hotărârea nr. 1/14 ianuarie 2016 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din 

Judeţul Alba a cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi pentru 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 

2016 

2. Hotărârea nr. 2/14 ianuarie 2016 pentru repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul 

Alba a sumelor necesare asigurării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în 

învățământul de masă, precum și pentru finanțarea învățământului special integrat pe anul 2016 și estimările 

pe anii 2017 – 2019 

3. Hotărârea nr. 3/28 ianuarie 2016 privind includerea unui bun în Inventarul proprietăţii private a 

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

4. Hotărârea nr. 4/28 ianuarie 2016 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici 

și a cotei de cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Alba, pentru obiectivul “Modernizare drum 

județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – Cergăul Mare 

– Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. 

Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba” 

5. Hotărârea nr. 5/28 ianuarie 2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenţii  și a cotei de cofinanțare la obiectivul “Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național 

al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

6. Hotărârea nr. 6/28 ianuarie 2016 privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor judeţene, 

administrate de Consiliul judeţean Alba la 31 decembrie 2015 

7. Hotărârea nr. 7/28 ianuarie 2016 privind aprobarea reorganizării și actualizării Regulamentului 

de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism  

8. Hotărârea nr. 8/28 ianuarie 2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului județean 

Alba  în Consiliul  de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

9. Hotărârea nr. 9/28 ianuarie 2016 privind aprobarea implementării proiectului “SIMPLA – 

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

depus şi selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Orizont 2020,  

H2020-EE-2015-3-MarketUptake “Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi 

implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile” 

10. Hotărârea nr. 10/28 ianuarie 2016 privind aprobarea angajamentului de asumare a 

sustenabilității rezultatelor Proiectului “Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa 

și ROSPA0043 Frumoasa”,  pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea acestuia 

11. Hotărârea nr. 11/28 ianuarie 2016 privind aprobarea Programului activităţilor de cooperare 

externă al Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2016 

12. Hotărârea nr. 12/28 ianuarie 2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru 

autovehiculele care deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru 

autovehiculele care deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine 

13. Hotărârea nr. 13/28 ianuarie 2016 privind aprobarea Programului anual de finanţare 

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

anului 2016  şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor  nerambursabile alocate de la bugetul 

judeţului Alba pentru activităţi nonprofit de interes judeţean 

14. Hotărârea nr. 14/28 ianuarie 2016 privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia 

„Handbal Club Alba-Sebeş”, pentru anul 2016 

15. Hotărârea nr. 15/28 ianuarie 2016 privind aprobarea cotizaţiei Județului Alba la Asociaţia 

„Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pentru anul 2016 

16. Hotărârea nr. 16/28 ianuarie 2016 privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia 

„Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, pentru anul 2016 

17. Hotărârea nr. 17/28 ianuarie 2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

societăţii “Parcul Industrial Cugir“ SA pentru anul 2016  
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18. Hotărârea nr. 18/28 ianuarie 2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2016 

19. Hotărârea nr. 19/28 ianuarie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

52/27.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în 

valoare de maxim 20.000.000 lei, cu modificările şi completările ulterioare 

20. Hotărârea nr. 20/28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului general al judeţului Alba, 

bugetului propriu al Judeţului Alba,  bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2016 

21. Hotărârea nr. 21/28 ianuarie 2016 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului 

local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2016 

 

II. DISPOZIȚII EMISE DE  

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 
1. Dispoziția nr. 5/8 ianuarie 2016 privind modificarea echipei de proiect pentru armonizarea 

activităţilor compartimentelor din cadrul Consiliului Judeţean Alba cu cele ale proiectului 

„Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” 

2. Dispoziția nr. 6/8 ianuarie 2016 privind modificarea echipei de implementare a proiectului 

„Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba 

Iulia” 

3. Dispoziția nr. 7/11 ianuarie 2016 privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință 

extraordinară pe data de 14 ianuarie 2016 

4. Dispoziția nr. 9/13 ianuarie 2016 cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor 

fixe, activelor fixe necorporale, obiectelor de inventar și materialelor consumabile achiziționate de 

către Consiliul Județean Alba, Serviciul public Salvamont județean Alba, Centrul Militar județean 

Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba 

5. Dispoziția nr. 16/21 ianuarie 2016 privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință 

ordinară pe data de 28 ianuarie 2016 

6. Dispoziția nr. 18/27 ianuarie 2016 privind desemnarea unor membri în Comisia de disciplină 

pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

7. Dispoziția nr. 20/27 ianuarie 2016 privind constituirea Comisiei de recepție pentru icoane 

restaurate în cadrul Proiectului "Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire 

monument istoric restaurată în Alba Iulia" 

8. Dispoziția nr. 21/27 ianuarie 2016 privind constituirea Comisiei de preluare de la Bucur Mirel 

Art PFA a ultimului lot de icoane restaurate și de predare a acestora Muzeului Național al Unirii 

Alba Iulia pentru a fi păstrate 

9. Dispoziția nr. 22/27 ianuarie 2016 cu privire la constituirea Comisiei de recepție a serviciilor și 

reparațiilor curente achiziționate de către Consiliul Județean Alba 

 

III. ORDINE EMISE DE 

PREFECTUL JUDEȚULUI ALBA 

 
1. Ordinul nr. 41/7 ianuarie 2016 privind instituirea unor măsuri pentru persoanele fără adăpost 

2. Ordinul nr. 47/11 ianuarie 2016 privind constituirea Comisiei de control a activităţii furnizorilor de 

servicii sociale publici şi privaţi din judeţul Alba 

3. Ordinul nr. 50/12 ianuarie 2016 privind aprobarea aprobarea Planului de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă în anul 2016 
 

 

 

 

  



 

3 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor şi 

sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi pentru repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - 

teritoriale din Judeţul Alba a cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi 

pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene şi comunale, pe 

anul 2016; 

 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul 

Alba a cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi pentru repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2016, initiat de 

d-nul presedinte Ion Dumitrel; 

   - raportul de specialitate nr. 381/12 ianuarie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

 Vazând: 

 - adresa nr. 226544/29.12.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba privind sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anul 2016; 

 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economica, bugete, 

strategii”. 

         Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a cotei defalcate din 

impozitul pe venit in sumă de  9.050 mii lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la 

împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru completarea şi modificarea unor acte normative, 

precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin  Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, a O.U.G.  nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, potrivit anexei nr. 1 - parte integrantă a  

prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a sumei defalcate 

din taxa pe valoare adăugată în valoare de  4.973 mii  lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea 

ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru completarea şi modificarea unor acte 

normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 3 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a sumei defalcate 

din taxa pe valoare adăugată în valoare de 8.711 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale, potrivit anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 4 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Alba, Unităţilor administrativ teritoriale nominalizate, Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice şi Direcţiilor din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

     PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                      Vasile BUMBU 

Nr.  1 

Alba Iulia, 14 ianuarie 2016   

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului  

Județean Alba  nr. 1/14 ianuarie 2016 

 REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotei defalcate din impozitul pe venit  

pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în 

ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile 

contractate în baza O.U.G. nr.2/2015 pentru completare si modificarea unor acte normative, 

precum si alte masuri aprobata cu modificari prin Legea nr.171/2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare, a O.U.G. nr.46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative pentru susţinerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru susţinerea proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 

2016 

  
mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ -teritorială Sume  aprobate 2016 

0 A 1 

  TOTAL, din care: 9.050,00 

1. Municipiul Alba Iulia    

2. Municipiul Aiud   

3. Municipiul Blaj 1.117,00 

4. Municipiul Sebeș   

5. Oraș Abrud   

6. Oraș Baia de Arieș 129,00 

7. Oraș Cîmpeni 258,00 

8. Oraș Cugir 323,00 

9. Oraș Ocna Mureș 161,00 

10. Oraș Teiuș   

11. Oraș Zlatna 323,00 

12. Comuna Albac 97,00 

13. Comuna Almașu Mare 65,00 

14. Comuna Arieșeni 81,00 

15. Comuna Avram Iancu 113,00 

16. Comuna Berghin 113,00 

17. Comuna Bistra 81,00 

18. Comuna Blandiana 81,00 

19. Comuna Bucerdea Grânoasă 97,00 

20. Comuna Bucium 81,00 

21. Comuna Cenade 81,00 

22. Comuna Cergău 97,00 

23. Comuna Ceru Băcăinți 65,00 
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24. Comuna Cetatea de Baltă 97,00 

25. Comuna Ciugud 161,00 

26. Comuna Ciuruleasa 97,00 

27. Comuna Cîlnic 81,00 

28. Comuna Cricău 97,00 

29 Comuna Crăciunelu de Jos 97,00 

30 Comuna Cut 65,00 

31 Comuna Daia Română 113,00 

32 Comuna Doștat 65,00 

33 Comuna Fărău 113,00 

34 Comuna Galda de Jos 81,00 

35 Comuna Gîrbova 97,00 

36 Comuna Gîrda de Sus 65,00 

37 Comuna Hopîrta 32,00 

38 Comuna Horea 97,00 

39 Comuna Ighiu 210,00 

40 Comuna Intregalde 81,00 

41 Comuna Jidvei 161,00 

42 Comuna Livezile 65,00 

43 Comuna Lopadea Nouă 97,00 

44 Comuna Lunca Mureșului 81,00 

45 Comuna Lupșa 97,00 

46 Comuna Meteș 81,00 

47 Comuna Mihalț 113,00 

48 Comuna Miraslău 113,00 

49 Comuna Mogoș 65,00 

50 Comuna Noșlac 113,00 

51 Comuna Ocoliș 113,00 

52 Comuna Ohaba 65,00 

53 Comuna Pianu 97,00 

54 Comuna Poiana Vadului 81,00 

55 Comuna Ponor 65,00 

56 Comuna Poșaga 113,00 

57 Comuna Rădești 32,00 

58 Comuna Rimetea 65,00 

59 Comuna Rîmeț 65,00 

60 Comuna Roșia Montană 97,00 

61 Comuna Roșia de Secaș 97,00 

62 Comuna Sălciua 97,00 

63 Comuna Săliștea 371,00 

64 Comuna Săsciori 161,00 

65 Comuna Scărișoara 113,00 

66 Comuna Sîncel 97,00 

67 Comuna Sîntimbru 97,00 

68 Comuna Sohodol 81,00 

69 Comuna Stremț 81,00 

70 Comuna Șibot 81,00 
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71 Comuna Șona 81,00 

72 Comuna Șpring 113,00 

73 Comuna Șugag 81,00 

74 Comuna Unirea 177,00 

75 Comuna Vadu Moților 242,00 

76 Comuna Valea Lungă 177,00 

77 Comuna Vidra 81,00 

78 Comuna Vințu de Jos 31,00 

 

     PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                      Vasile BUMBU 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului  

Județean Alba  nr. 1/14 ianuarie 2016 

REPARTIZAREA 

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

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea 

cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la imprumuturile contractate in baza O.U.G. 

nr.2/2015 pentru completare si modificarea unor acte normative, precum si alte masuri, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.171/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, a O.U.G. nr.46/2015 pentru 

stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectele de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală, pe anul 2016 

  
mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ -teritoriala Sume aprobate 2016 

0 A 1 

  TOTAL, din care: 4.973,00 

1. Municipiul Alba Iulia    

2. Municipiul Aiud   

3. Municipiul Blaj 633,00 

4. Municipiul Sebeș   

5. Oraș Abrud   

6. Oraș Baia de Arieș 71,00 

7. Oraș Cîmpeni 142,00 

8. Oraș Cugir 177,00 

9. Oraș Ocna Mureș 89,00 

10. Oraș Teiuș   

11. Oraș Zlatna 177,00 

12. Comuna Albac 53,00 

13. Comuna Almașu Mare 35,00 

14. Comuna Arieșeni 44,00 

15. Comuna Avram Iancu 62,00 

16. Comuna Berghin 62,00 

17. Comuna Bistra 44,00 

18. Comuna Blandiana 44,00 

19. Comuna Bucerdea Grânoasă 53,00 

20. Comuna Bucium 44,00 
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21. Comuna Cenade 44,00 

22. Comuna Cergău 53,00 

23. Comuna Ceru Băcăinți 35,00 

24. Comuna Cetatea de Baltă 53,00 

25. Comuna Ciugud 89,00 

26. Comuna Ciuruleasa 53,00 

27. Comuna Cîlnic 44,00 

28. Comuna Cricău 53,00 

29 Comuna Crăciunelu de Jos 53,00 

30 Comuna Cut 35,00 

31 Comuna Daia Română 62,00 

32 Comuna Doștat 35,00 

33 Comuna Fărău 62,00 

34 Comuna Galda de Jos 44,00 

35 Comuna Gîrbova 53,00 

36 Comuna Gîrda de Sus 35,00 

37 Comuna Hopîrta 18,00 

38 Comuna Horea 53,00 

39 Comuna Ighiu 115,00 

40 Comuna Intregalde 44,00 

41 Comuna Jidvei 89,00 

42 Comuna Livezile 35,00 

43 Comuna Lopadea Nouă 53,00 

44 Comuna Lunca Mureșului 44,00 

45 Comuna Lupșa 53,00 

46 Comuna Meteș 44,00 

47 Comuna Mihalț 62,00 

48 Comuna Miraslău 62,00 

49 Comuna Mogoș 35,00 

50 Comuna Noșlac 62,00 

51 Comuna Ocoliș 62,00 

52 Comuna Ohaba 35,00 

53 Comuna Pianu 53,00 

54 Comuna Poiana Vadului 44,00 

55 Comuna Ponor 35,00 

56 Comuna Poșaga 62,00 

57 Comuna Rădești 18,00 

58 Comuna Rimetea 35,00 

59 Comuna Rîmeț 35,00 

60 Comuna Roșia Montană 53,00 

61 Comuna Roșia de Secaș 53,00 

62 Comuna Sălciua 53,00 

63 Comuna Săliștea 204,00 

64 Comuna Săsciori 89,00 

65 Comuna Scărișoara 62,00 

66 Comuna Sîncel 53,00 

67 Comuna Sîntimbru 53,00 
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68 Comuna Sohodol 44,00 

69 Comuna Stremț 44,00 

70 Comuna Șibot 44,00 

71 Comuna Șona 44,00 

72 Comuna Șpring 62,00 

73 Comuna Șugag 44,00 

74 Comuna Unirea 98,00 

75 Comuna Vadu Moților 133,00 

76 Comuna Valea Lungă 98,00 

77 Comuna Vidra 44,00 

78 Comuna Vințu de Jos 17,00 

 

     PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                      Vasile BUMBU 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului  

Județean Alba  nr. 1/14 ianuarie 2016 

 
REPARTIZAREA 

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

pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2016  

   

   

   

  

mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ - teritorială Sume aprobate 2016 

0 A 1 

  TOTAL, din care: 8.711,00 

1 Comuna Hopîrta 500,00 

2 Comuna Jidvei 800,00 

3 Comuna Livezile 600,00 

4 Comuna Rădeşti 800,00 

5 Judeţul Alba 6.011,00 

 

     PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                      Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

pentru repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Alba a sumelor necesare asigurării 

drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și 

pentru finanțarea învățământului special integrat pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 – 2019 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la Proiectul de hotărâre pentru repartizarea pe unități administrativ teritoriale 

din județul Alba a sumelor necesare asigurării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în 

învățământul de masă, precum și pentru finanțarea învățământului special integrat pe anul 2016 și estimările 

pe anii 2017 – 2019; 

 -  proiectul de hotărâre pentru repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Alba a 

sumelor necesare asigurării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de 

masă, precum și pentru finanțarea învățământului special integrat pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 – 

2019; 

   - raportul de specialitate nr. 384/12 ianuarie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

 Văzând: 

 - adresa nr. 9035/23 decembrie 2015 a Inspectoratului Școlar Județean Alba; 

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 „Dezvoltare economică, bugete, 

strategii”. 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. d, alin. 5 lit. a pnct. 2 şi alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 51 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

- H.G. nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, 

compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale, din 

cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat; 

- H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de 

art. 129 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

- art. 26 din Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copii, elevi şi 

tineri cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5574/2011, 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 cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor la alocaţia zilnică de hrană,  

îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale,  jucării, transport, materiale 

cultural sportive, pentru copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învăţământul de masă şi care nu se 

află în sistemul de protecţie socială,  prevăzute în anexa nr. 1 la H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor 

minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului, conform anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei  hotărâri. 

Art. 2  Se aprobă alocarea, de la bugetul propriu al Judeţului Alba, pe unități administrativ teritoriale 

din Județul Alba,  a sumelor necesare pentru asigurarea drepturilor prevăzute în anexa nr. 1 pentru copii cu 

cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, și pentru finanțarea învățământului special 

integrat din Judeţul Alba,  pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019, conform anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre.  

Art. 3 alin. 1 Acordarea drepturilor se va face de către ordonatorii principali de credite ai unităţilor 

administrativ-teritoriale prin instituţiile de învăţământ ale căror cursuri le frecventează  copii/elevii/tinerii cu 

cerințe educaționale speciale. 

 alin. 2 Instituţiile de învăţământ vor solicita unităţilor administrativ teritoriale de care aparțin, sumele 

necesare, în baza următoarelor documente depuse de către reprezentantul legal al copilului/elevului/tânărului: 

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200
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 cerere, întocmită de reprezentantul legal al copilului/elevului/tânărului; 

 copie BI/CI al reprezentantului legal; 

 copie certificat de naştere al copilului/elevului/tânărului; 

   copie certificat de orientare şcolară emis de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, 

prin care s-a recomandat includerea în învăţământul de masă. 

alin. 3 Unitatea administrativ teritorială întocmeşte şi transmite Consiliului judeţean Alba până la data 

de  5 ale  lunii în curs,  pentru luna anterioară,  nota justificativă de solicitare a sumelor, conform anexei nr. 3 

la prezenta hotărâre. 

alin. 4 Transferul sumelor pe unităţi administrativ teritoriale pentru categoriile de cheltuieli menţionate  

la art. 2 se va face astfel: 

         lunar - suma privind alocația de hrană care se va acorda proporțional cu numărul de zile de 

frecvenţă şcolară; 

          cel puțin o dată pe an -  suma pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, 

rechizite/manuale,  jucării, transport, materiale cultural sportive; 

          lunar - pentru cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii care nu se regăsesc la 

punctele  anterioare. 

alin. 5 Ordonatorii principali de credite ai unităţilor administrativ - teritoriale din județul Alba 

prevăzute în anexa nr. 2, vor elabora norme proprii cu privire la modalitatea de justificare a sumelor acordate 

drepturilor menţionate la art. 1. 

          Art. 4  Ordonatorii principali de credite ai unităţilor administrativ - teritoriale din județul Alba 

prevăzute în anexa nr. 2,  răspund de modul de utilizare a sumelor acordate de la bugetul propriu al Județului 

Alba.  

Art. 5 Unităţile administrativ teritoriale vor restitui bugetului propriu al judeţului Alba sumele rămase 

neutilizate, conform  calendarului stabilit prin normele metodologice de închidere a exerciţiului bugetar.  

Art. 6 Președintele Consiliului județean Alba prin Direcția dezvoltare şi bugete din cadrul Consiliului 

judeţean Alba și Unităţile administrativ teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro,, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Administrației Județene a Finanţelor 

Publice Alba, Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului judeţean Alba, Unităţilor administrativ 

teritoriale din judeţul Alba prevăzute în anexa nr. 2. 

 

     PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                      Vasile BUMBU 

Nr.  2 

Alba Iulia, 14 ianuarie 2016   

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului  

Județean Alba  nr. 2/14 ianuarie 2016 

 

CUANTUMUL SUMELOR 

pentru cheltuielile aferente drepturilor la  alocaţia zilnică de hrană,  la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale 

igienico-sanitare, rechizite/manuale,  jucării, transport, materiale cultural sportive  pentru copii cu cerințe 

educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevăzute în anexa nr. 1 la H.G. nr. 904/2014 pentru 

stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin 1 din Legea nr. 

272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului 

 

Grupa de vârstă Valoarea alocației 

de hrană 

(lei/zi/copil/tânăr) 

Valoare drepturi îmbrăcăminte, 

încălțăminte, materiale igienico – sanitare, 

rechizite/manuale, jucării, transport, 

materiale cultural-sportive 

(lei/an/copil/tânăr) 

De la 3 până la 7 ani inclusiv 16,6 498 

De la 7 până la 14 ani inclusiv 16,6 611 

De la 14 până la 18 ani inclusiv 16,6 754 

De la 18 până la 26 ani inclusiv 16,6 844 

     PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                      Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului  

Județean Alba  nr. 2/14 ianuarie 2016 

Comuna/Oraşul/Municipiul                                                                         

Nr…………………….. 
 

    Către, 

     Consiliul Judeţean Alba 

 

Notă  Justificativă 

pentru alocarea de sume potrivit  HCJ nr. 2/14 ianuarie 2016  

pe luna ___________________ 

 

 

Denumire indicator 

 

Prevederi 

aprobate 

cumulat de la 

începutul 

anului până la 

finele trim. 

_________ 

 

 

Sume alocate de la 

începutul anului 

până la sfârşitul 

lunii precedente 

Plăți 

efectuate 

cumulat la 

finele lunii 

precedente 

 

Plăţi preliminate 

pentru luna 

____________ 

Cheltuieli de personal     

 

Bunuri şi servicii, total, 

din care: 

    

 

Alocaţie de hrană 

    

 

Drepturi îmbrăcăminte 

rechizite/manuale şcolare, 

jucării, materiale 

igienico-sanitare, 

transport, îmbrăcăminte, 

încălţăminte 

 

    

Alte cheltuieli     

TOTAL     

 

           Ordonator principal de credite,     Contabil şef, 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului  

Județean Alba  nr. 2/14 ianuarie 2016 

 

Alocarea  pe unitati administrativ teritoriale a sumelor necesare pentru achitarea drepturilor prevazute in anexa nr.1 pentru copii cu cerinte educationale speciale integrati 

in invatamantul de masa si pentru finantarea invatamantului special integrat din Judetul Alba pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019 

                 

Unitate administrativ 

teritoriala/ unitate de 

invatamanu 

preuniversitar de stat 

TOTAL 

2016 

din care 

TOTAL 

2017 

Estimari  2017 din care: 

TOTAL 

2018 

Estimari  2018 din care: 

TOTAL 

2019 

Estimari  2019 din care: 

cheltuie

li de 

persona

l  

cheltuie

li cu 

bunuri 

si 

servicii 

din care 

cheltuie

li de 

persona

l  

cheltuie

li cu 

bunuri 

si 

servicii 

din care 

cheltuie

li de 

persona

l  

cheltuieli 

cu bunuri 

si servicii 

din care 

cheltuie

li de 

persona

l  

cheltuie

li cu 

bunuri 

si 

servicii 

din care 

dreptur

i 

confor

m HG 

904/201

4 

dreptur

i 

confor

m HG 

904/201

4 

drepturi 

conform 

HG 

904/2014 

drepturi 

conform 

HG 

904/2014 

TOTAL GENERAL 6.431,42 4.143,96 2.287,46 2.138,37 6.481,00 4.182,00 2.299,00 2.153,00 6.481,00 4.182,00 2.299,00 2.153,00 6.481,00 4.182,00 2.299,00 2.153,00 

Municipiul Alba Iulia 438,83 30,00 408,83 408,83 440,00 30,00 410,00 410,00 440,00 30,00 410,00 410,00 440,00 30,00 410,00 410,00 

Municipiul Aiud 1230,36 1092,42 137,94 107,24 
1.227,00 

1.087,00 140,00 108,00 
1.227,00 

1.087,00 140,00 108,00 
1.227,00 

1.087,00 140,00 108,00 

Municipiul Blaj 1.626,86 1.062,55 564,31 492,31 1.665,00 1.100,00 565,00 495,00 1.665,00 1.100,00 565,00 495,00 1.665,00 1.100,00 565,00 495,00 

Municipiul Sebes 1219,89 920 299,89 281,32 1.220,00 920,00 300,00 282,00 1.220,00 920,00 300,00 282,00 1.220,00 920,00 300,00 282,00 

Orasul Abrud 510,24 416,4 93,84 68,02 514,00 420,00 94,00 68,00 514,00 420,00 94,00 68,00 514,00 420,00 94,00 68,00 

Orasul Cugir 677,33 464,5 212,83 212,83 678,00 465,00 213,00 213,00 678,00 465,00 213,00 213,00 678,00 465,00 213,00 213,00 

Orasul Baia de Aries 11,97 0 11,97 11,97 
12,00 

  12,00 12,00 
12,00 

  12,00 12,00 
12,00 

  12,00 12,00 

Orasul Campeni 72,68 9,7 62,98 62,98 
73,00 

10,00 63,00 63,00 
73,00 

10,00 63,00 63,00 
73,00 

10,00 63,00 63,00 

Orasul Ocna Mures 44,12   44,12 44,12 44,00   44,00 44,00 44,00   44,00 44,00 44,00   44,00 44,00 

Orasul Teius 30,28 7,5 22,78 22,78 31,00 8,00 23,00 23,00 31,00 8,00 23,00 23,00 31,00 8,00 23,00 23,00 

Orasul Zlatna 216,98 95 121,98 119,98 215,00 95,00 120,00 120,00 215,00 95,00 120,00 120,00 215,00 95,00 120,00 120,00 

Comuna Almasu Mare 9,96 3,8 6,16 6,16 10,00 4,00 6,00 6,00 10,00 4,00 6,00 6,00 10,00 4,00 6,00 6,00 

Comuna Arieseni 2,33   2,33 2,33 3,00   3,00 3,00 3,00   3,00 3,00 3,00   3,00 3,00 

Comuna Bistra 9,34   9,34 9,34 
10,00 

  10,00 10,00 
10,00 

  10,00 10,00 
10,00 

  10,00 10,00 

Comuna Bucerdea 7,01   7,01 7,01 7,00   7,00 7,00 7,00   7,00 7,00 7,00   7,00 7,00 
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Comuna Ceru 

Bacainti 2,33   2,33 2,33 
3,00 

  3,00 3,00 
3,00 

  3,00 3,00 
3,00 

  3,00 3,00 

Comuna Calnic 2,33   2,33 2,33 3,00   3,00 3,00 3,00   3,00 3,00 3,00   3,00 3,00 

Comuna Ciugud 4,81   4,81 4,81 5,00   5,00 5,00 5,00   5,00 5,00 5,00   5,00 5,00 

Comuna Craciunelul 

de Jos 7,01   7,01 7,01 

7,00 

  7,00 7,00 

7,00 

  7,00 7,00 

7,00 

  7,00 7,00 

Comuna Cricau 19,85 4,39 15,46 15,46 
20,00 

4,00 16,00 16,00 
20,00 

4,00 16,00 16,00 
20,00 

4,00 16,00 16,00 

Comuna Dostat 4,67   4,67 4,67 5,00   5,00 5,00 5,00   5,00 5,00 5,00   5,00 5,00 

Comuna Farau 7,15   7,15 7,15 7,00   7,00 7,00 7,00   7,00 7,00 7,00   7,00 7,00 

Comuna Garbova 41,49 6,9 34,59 34,59 42,00 7,00 35,00 35,00 42,00 7,00 35,00 35,00 42,00 7,00 35,00 35,00 

Comuna Garda de sus 2,48   2,48 2,48 
3,00 

  3,00 3,00 
3,00 

  3,00 3,00 
3,00 

  3,00 3,00 

Comuna Livezile 2,48   2,48 2,48 
3,00 

  3,00 3,00 
3,00 

  3,00 3,00 
3,00 

  3,00 3,00 

Comuna Lupsa 8,7 5,5 3,2 3,2 9,00 6,00 3,00 3,00 9,00 6,00 3,00 3,00 9,00 6,00 3,00 3,00 

Comuna Noslac 4,81   4,81 4,81 5,00   5,00 5,00 5,00   5,00 5,00 5,00   5,00 5,00 

Comuna PIANU 9,37   9,37 9,37 10,00   10,00 10,00 10,00   10,00 10,00 10,00   10,00 10,00 

Comuna Radesti  11,68   11,68 11,68 12,00   12,00 12,00 12,00   12,00 12,00 12,00   12,00 12,00 

Comuna Rametea 7,01   7,01 7,01 7,00   7,00 7,00 7,00   7,00 7,00 7,00   7,00 7,00 

Comuna Salciua 4,67 0 4,67 4,67 5,00   5,00 5,00 5,00   5,00 5,00 5,00   5,00 5,00 

Comuna Salistea 21,17   21,17 21,17 21,00   21,00 21,00 21,00   21,00 21,00 21,00   21,00 21,00 

Comuna Sasciori 9,34   9,34 9,34 10,00   10,00 10,00 10,00   10,00 10,00 10,00   10,00 10,00 

Comuna Scarisoara 11,68   11,68 11,68 12,00   12,00 12,00 12,00   12,00 12,00 12,00   12,00 12,00 

Comuna Spring 14,19 6 8,19 8,19 15,00 6,00 9,00 9,00 15,00 6,00 9,00 9,00 15,00 6,00 9,00 9,00 

Comuna Stremt 32,83 13,5 19,33 19,33 33,00 14,00 19,00 19,00 33,00 14,00 19,00 19,00 33,00 14,00 19,00 19,00 

Comuna Unirea  32,61   32,61 32,61 33,00   33,00 33,00 33,00   33,00 33,00 33,00   33,00 33,00 

Comuna Sancel 9,34   9,34 9,34 10,00   10,00 10,00 10,00   10,00 10,00 10,00   10,00 10,00 

Comuna Sibot 7,01   7,01 7,01 
7,00 

  7,00 7,00 
7,00 

  7,00 7,00 
7,00 

  7,00 7,00 

Comuna Valea Lunga 20,77 5,8 14,97 14,97 21,00 6,00 15,00 15,00 21,00 6,00 15,00 15,00 21,00 6,00 15,00 15,00 

Comuna Vintu de Jos 23,46   23,46 23,46 24,00   24,00 24,00 24,00   24,00 24,00 24,00   24,00 24,00 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind includerea unui bun în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba 

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

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind includerea unui bun în Inventarul proprietăţii private a Judeţului 

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

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

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

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

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

Județean Alba cu nr. 236/07.01.2016. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 

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

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

unor bunuri în Inventarul proprietății private a Județului Alba și aprobarea concesionării acestora către S.C. 

APA-CTTA S.A.; 

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

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

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

1969-12770/2008. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

Anexa nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către S.C. APA-CTTA S.A. Alba a bunului menţionat la art. 1 din 

prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi 

de canalizare nr. 1969-12770/2008. 

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

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

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 

şi Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

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

Consiliului Judeţean Alba. 

 

     PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU  
 

Nr. 3 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 



 

15 

Anexa nr. 1 la Hotărârea  Consiliului  

Județean  Alba nr. 3/28 ianuarie 2016 

 

 

Lista 

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

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

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar (lei) 

1. Aparat de sudură cap la cap de 500 MM 

ZHCB 500 

buc. 1 44.047,80 44.047,80 

TOTAL: 44.047,80 

 

             PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU  
 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea  Consiliului  

Județean Alba nr. 3/28 ianuarie 2016 

 

 

Lista 

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

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

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectului de 

inventar provenind din 

active fixe amortizate 

integral 

U.M. Anul 

dării în 

folosință 

Cantitatea Valoare de 

inventar 

(lei) 

Valoare 

justă (lei) 

1. Motofierăstrău PROMO MS 

361/40 STIHL 

buc. 2010 1 2.222,58 1.200,00 

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

3. Calculator (SISTEM 

INTEL13-2100) 

Buc. 2011 1 2.435,48 1.280,00 

4. Calculator (SISTEM 

INTEL13-2100) 

Buc. 2011 1 2.435,48 1.280,00 

 

  

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici și a cotei de cofinanțare din bugetul 

Consiliului Județean Alba, pentru obiectivul “Modernizare drum județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac 

– Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei 

– Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, 

TRONSON II de la km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici și a cotei de 

cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Alba, pentru obiectivul “Modernizare drum județean DJ 107: 

Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – 

Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 

035, TRONSON II de la  

km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - 

economici și a cotei de cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Alba, pentru obiectivul “Modernizare 

drum județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – Cergăul Mare – 

Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 

19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la  

km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba”; 

 - raportul de specialitate nr. 636 din 15.01.2016 al Direcţiei tehnice; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. art. 91 alin. 3 lit. f și 91 alin. 5 lit. a pnct. 12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 291 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico - 

economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiții si lucrari de interventii; 

- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 863/2008 pentru aprobarea 

"Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al 

documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții"; 

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

categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul “Modernizare drum 

județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – 

Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 

600 – km 30 + 035, TRONSON II de la km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba”, conform anexei - parte 

integranta a prezentei hotarari. 

Art. 2. Se aprobă cota de cofinanțare din bugetul Consiliului Judetean Alba, pentru obiectivul 

“Modernizare drum județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – 
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Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. 

jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba”, în 

valoare de 30.393,44 lei (inclusiv TVA), aferenta restului de executat. 

Art. 3. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcția Tehnică și Direcția de Dezvoltare și 

Buget din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotarari.  

 

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

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU  

  

 

Nr. 4 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 

Anexa la Hotărârea  Consiliului  

Județean  Alba nr. 4/28  ianuarie 2016 

 

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

“Modernizare drum județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – 

Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea 

de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la km 19 + 600 la km 26 + 600, 

judetul Alba” 
 

1. Denumirea obiectivului de investitii : “Modernizare drum județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – 

Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona 

– Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la 

km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba” 

 

2. Elaborator documentație : S.C. VIA PROCONS S.R.L. 

  

3. Beneficiarul obiectivului : JUDEȚUL ALBA (CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA) 

  

4. Amplasamentul obiectivului : DJ 107, km 19+600 – km 26+600,  județul Alba  

  

5. Indicatori tehnico - economici : 

 

- valoarea totală a investitiei este 4.426.160 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 3.952.510 lei 

(inclusiv TVA) 

 

- durata de execuție a obiectivului : 8 luni calendaristice 

- capacități fizice:      - lungimea L = 7,000 km 

                        - lățimea l = 6,00 ml + 1,00 ml acost + 1,00 ml acost 

 

6. Finanțarea investiției :  Bugetul local și sume alocate prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28 / 2013                                           

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii  și a cotei de cofinanțare 

la obiectivul “Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 

UNIRII” 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii  și a 

cotei de cofinanțare la obiectivul “Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 

Alba Iulia - SALA UNIRII”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenţii  și a cotei de cofinanțare la obiectivul “Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul 

Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”; 

 - raportul de specialitate nr. 851 din 19.01.2016 al Direcţiei tehnice; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 10 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - 

economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții; 

- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 863/2008 pentru aprobarea 

"Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al 

documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții"; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenţii  la obiectivul “Refuncționalizare 

și  reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” cu indicatorii tehnico-

economici, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotarari. 

Art. 2. Se aprobă cota de cofinanțare din bugetul Consiliului Judetean Alba în valoare de 229.041 lei 

(inclusiv TVA). 

Art. 3. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcția Tehnică și Direcția de Dezvoltare și 

Buget din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotarari.  

 

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

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU  
  

 

Nr. 5 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 
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Anexa la Hotărârea  Consiliului  

Județean  Alba nr. 5/28 ianuarie 2016 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

“REFUNCȚIONALIZARE ȘI REABILITARE 

MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII 

ȘI SALA UNIRII ALBA IULIA- SALA UNIRII” 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii 

și Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII” 

 

2. Proiectant: S.C. MEGAVOX PROIECT SRL Cluj Napoca 

 

3. Beneficiarul obiectivului: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, strada Mihai Viteazu, nr. 12 

 

5. Indicatori tehnico - economici:  

 - valoarea totală a investiţiei este de 10.194.102 lei, cu TVA inclus, din care valoarea 

     C+M este  de 8.544.544 lei 

- durata de execuţie a obiectivului: 24 luni  

- suprafaţa construită: 1.467 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 3.577 mp 

- regim de înălțime: S+P+1+M 

 

6. Finanţarea investiţiei: 

- 9.965.061 lei  bugetul de stat (sume alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28 / 2013)  

- 229.041 lei  bugetul local (cofinanțare a Consiliului Judeţean Alba). 

 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor judeţene, administrate de 

Consiliul judeţean Alba la 31 decembrie 2015 

 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor judeţene, administrate de  

Consiliul judeţean Alba la 31 decembrie 2015; 

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

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

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

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Articol unic 

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

31.12.2015” conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

 

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

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                     Vasile BUMBU  

    

   

Nr. 6 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 
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Anexa  

 

 

la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 6 din 28 ianuarie 2016 

 
       

 

         
 

         
 

STAREA DE VIABILITATE  
a drumurilor județene administrate de Consiliul Județean Alba  

la 31 decembrie 2015  

         
 

         
 

Nr. 

crt. 
Denumirea şi traseul drumului 

Lungimea 

drumului 

km. 

Sectorul de 

drum km.- 

km. 

Drum 

asfaltat 

Drum 

pietruit 

Drum 

pământ 

Lățimea 

drumului 

ml. 

Noduri și 

variante 

Stare 

tehnică 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

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

0+000 
1,100     6,00 

DN1 

B 
1+100 

1+100 
  0,365   6,00 B 

1+465 

2 DJ 103 E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Sus 9,390 

0+000 
  7,540   6,00 

  

B 
7+540 

7+540 
    1,850 5,00 R 

9+390 

3 
DJ 103 G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - limita 

jud. Cluj 
13,200 

0+000 
9,200     6,00 

DN1 

B 
9+200 

9+200 
  4,000   6,00 M 

13+200 

4 DJ 105 M: DN 1 - Oiejdea - Ighiu 10,190 

0+000 
2,000     6,00 DN 1; 

DJ 106 

H 

B 
2+000 

2+000 
  8,190   5,00 M 

10+190 

5 DJ 106 E: limita jud. Sibiu - Dobra - Șugag  4,300 
47+865 

4,300     6,00 
DN 1; 

DN 67 C 
FB 

52+165 

6 
DJ 106 F: DN 1 (Camping Cut) - Cîlnic - Reciu - Gîrbova - lim. 

jud. Sibiu 
16,675 

0+000 
16,675     6,00 DN1 B 

16+675 

7 DJ 106 H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Intregalde (DJ 32,000 0+000 5,725     6,00 DJ 107 M 
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107 K) 5+725 H 

5+725 
  6,000   5,00 

DJ 107 

K 

R 
11+725 

11+725 
    13,275 4,00 I 

25+000 

25+000 
  7,000   4,00 M 

32+000 

8 
DJ 106 I: DN 1 - Cunța - Drașov - Șpring - Vingard - Ghirbom - 

DJ 107 (Berghin) 
21,526 

0+000 
21,526     6,00 

DN 1; 

DJ 107 
B 

21+526 

9 
DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 

107 
28,719 

1+210 
11,540     6,00 

DN 1; 

DJ 107 

B 
12+750 

12+750 
4,279     6,00 M 

17+029 

17+029 
1,000     6,00 M 

18+029 

18+029 
  6,671   6,00 M 

24+700 

24+700 
1,229     6,00 B 

25+929 

25+929 
4,000     6,00 B 

29+929 

10 DJ 106 L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș 16,300 
0+000 

16,300     6,00 
DJ 107; 

DJ 106 I 
FB 

16+300 

11 DJ 106 M: Cut (DN 1) – Cîlnic 3,300 
0+000 

3,300     5,00 DN 1  B 
3+300 

12 

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

Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca 

Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - limita 

jud. Mureș 

73,464 

1+536 
18,864     6,00 

DN 1; 

DN 14 B 

B 
20+400 

20+400 
  6,200   6,00 M 

26+600 

26+600 
21,160     6,00 B 

47+760 

50+760 
27,240     6,00 B 

78+000 

13 

DJ 107 A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - 

Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limita jud. 

Hunedoara 

26,025 

3+900 
  4,145   6,00 

DN 7 
M 

8+045 

8+045 14,405     6,00 B 



 

23 

22+450 

22+450 
3,675     6,00 B 

26+125 

26+125 
3,800     6,00 B 

29+925 

14 
DJ 107 B: DN 1 - Sîntimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - 

Roșia de Secaș  
22,000 

0+000 
11,550     6,00 

DN 1, 

DN 14 B 

B 
11+550 

11+550 
  6,556   6,00 M 

18+106 

18+106 
2,535     6,00 FB 

20+641 

20+641 
1,359     6,00 B 

22+000 

15 
DJ 107 C: DJ 107 (Teleac) - Drîmbar - Șeusa - Ciugud - 

Dumbrava - Oarda - Vințu de Jos - DN 7 
20,893 

0+000 
10,253     6,00 DN 1; 

DJ 107; 

DN 7 

FB 
10+253 

12+953 
10,640     6,00 B 

23+593 

16 
DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărau - 

Șilea - limita jud. Mureș 
26,210 

0+000 
3,340     6,00 

DN 1; 

DJ 107 E 

B 
3+340 

8+450 
21,650     6,00 B 

30+100 

30+100 
  1,220   6,00 B 

31+320 

17 
DJ 107 E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - 

Hopîrta - Vama Seacă (DJ 107 D) 
19,825 

2+550 
19,825     6,00 

DN 1; 

DJ 107 

D 

B 
22+375 

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

Mureșului - limita jud. Cluj 
9,860 

0+000 

9,860     6,00 

DJ 107 

D; DN 

15 

B 
9+860 

19 
DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mureș) - Noșlac - Căptălan - Copand - 

Stîna de Mureș - Găbud - limita jud. Mureș 
19,200 

0+000 
  3,909   6,00 

DJ 107 

D 

M 
3+909 

3+909 
10,391     6,00 M 

14+300 

14+300 
4,900 

  
  6,00 B 

19+200 

20 DJ 107 H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - 18,210 0+000   2,374   6,00 DN 1; M 
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Gara Şard Ighiu (DN 74) 2+374 DJ 107 

K; DN 

74 
2+374 

15,836     6,00 B 
18+210 

21 

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

Geogel - Măcăreşti - Bîrleşti Cătun - Cojocani - Valea Barnii - 

Bîrleşti - Mogoş - Valea Albă - Ciuciuleşti - Bucium - Izbita - 

Coleşeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) 

73,540 

3+000 
9,000     6,00 

DN 1; 

DN 74 

B 
12+000 

12+000 
  41,840   6,00 M 

53+840 

53+840 
22,700     6,00 B 

76+540 

22 

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

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107 I (Bârleşti) 

37,500 

0+000 
11,500     6,00 

DJ 107 

H; DJ 

107 I  

B 
11+500 

11+500 
6,200     6,00 FB 

17+700 

17+700 
  19,800   6,00 M 

37+500 

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

0+000 

5,150     6,00 

DJ 107 

B; DJ 

107 

B 
5+150 

24 
DJ 107 M: limită jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - 

Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I) 
25,000 

42+000 
25,000     6,00 

DN 75; 

DJ 107 I 
B 

67+000 

25 DJ 107 N: DN 1 - Mirăslău – Cicău 2,600 
0+000 

2,600     6,00 DN 1 B 
2+600 

26 DJ 107 P: Hopîrta (DJ 107 E) - Turdaș - Vama Seacă (DJ 107 D) 9,840 

0+000 
1,150     5,50 

DJ 107 

E; 
B 

1+150 

1+150 
    3,190 5,50   R 

4+340 

4+340 
5,500     5,50 

DJ 107 

D 
B 

9+840 

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

0+000 
    4,000 4,00 DJ 750 C I 

4+000 

4+000 
3,500     5,50 

DJ 107 

K 
M 

7+500 

28 
DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - 

Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60) 
13,280 

0+000 
4,754     6,00   B 

4+754 

4+754   8,526   6,00 DJ 107 M 
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13+280 A 

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

0+000 
3,150     6,00 DJ 107; 

DJ 107 

D 

M 
3+150 

3+150 
  11,850   6,00 B 

15+000 

30 DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida - Gîmbaș - Aiud (DN 1) 8,500 

0+000 
0,650     6,00 

DJ 107 

E, DN 1 

B 
0+650 

0+650 
  4,300   6,00 M 

4+950 

4+950 
3,550     6,00 B 

8+500 

31 
DJ 141 C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită 

jud. Sibiu 
13,000 

0+000 
8,000     6,00 

DN 14 B 

B 
8+000 

8+000 
  5,000   6,00 M 

13+000 

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

0+000 
10,000     6,00 

DJ 106 I 

B 
10+000 

10+000 
2,400     6,00 B 

12+400 

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

0+000 
1,200     6,00 

DJ 141 C 

B 
1+200 

1+200 
    4,870 6,00 I 

6+070 

34 DJ 142 B: limită jud. Sibiu - Cetatea de Baltă 3,350 
11+612 

3,350     6,00 DJ 107 M 
14+962 

35 
DJ 142 K: Cetatea de Baltă(DJ 142B) - Tătîrlaua - Crăciunelu de 

Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B) 
30,750 

0+000 
7,000     6,00 

DJ 107; 

DN 14 B 

B 
7+000 

7+000 
  13,450   6,00 M 

20+450 

20+450 
10,300     6,00 B 

30+750 

36 
DJ 142 M: DJ 107 (Halta Bălcaciu) - Bălcaciu - Valea Lungă (DJ 

142 K) 
12,200 

0+000 
6,700     6,00 

DJ 107 

B 
6+700 

6+700 
    5,500 6,00 I 

12+200 

37 DJ 142 N: DJ 107- Căpîlna de Jos - Sînmiclăuș - (DJ 107 V) 5,150 0+000 2,000     6,00 DJ 107 B 
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2+000 

2+000 
    2,650 6,00 R 

4+650 

4+650 
0,500     6,00 B 

5+150 

38 
DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - Rădeşti - Leorinţ - 

Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) 
21,350 

0+000 
15,100     6,00 DJ 107 

E; DN 

14 B 

B 
15+100 

15+100 
  6,250   6,00 M 

21+350 

39 DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grînoasă 3,800 

0+000 
3,300     6,00 DN14B B 

3+300 

3+300 
  0,500   6,00   B 

3+800 

40 DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava - Cîlnic 6,700 
0+000 

6,700     6,00 

DN 67 

C; DJ 

106 F 

B 
6+700 

41 
DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - Prigoană - 

Valea Mare - DN 67 C 
61,350 

0+000 
3,000     6,00 

DN 7; 

DN 67 C 

B 
3+000 

17+600 
  58,350   6,00 R 

75+950 

42 
DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari 

- Răchita - DN 67 C (Sebeşel) 
24,393 

0+000 
  5,050   6,00 

DN 7; 

DN 67 C 

R 
5+050 

5+050 
19,343     6,00 B 

24+393 

43 DJ 704 K: Vinerea (DJ 704) - Săliștea (DJ 705 E) 5,000 
0+000 

    5,000 4,00 
DJ 704; 

DJ 705 E 
R 

5+000 

44 
DJ 705: limită jud. Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare 

- Zlatna (DN 74) 
17,628 

30+500 
1,400     6,00 

DN 74 

R 
31+900 

31+900 
3,028     6,00 M 

34+928 

34+928 
13,200     6,00 R 

48+128 

45 
DJ 705 B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704 A) - Vinţu de Jos 

(DN 7) - Vurpăr (DJ 107 A) 
12,148 

0+000 
  4,350   6,00 

DN 7; 

DJ 704 

A; DJ 

107 A 

M 
4+350 

4+350 
7,798     6,00 B 

12+148 
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46 
DJ705C:DJ107A(Părău lui Mihai) – Stăuini – Inuri - Releu de 

televiziune 
11,400 

0+000 
  6,000   6,00 

DJ 107 

A 

M 
6+000 

6+000 
    5,400 4,00 I 

11+400 

47 

DJ 705 D: limită jud. Hunedoara (km.7+700) - Cheile Cibului - 

Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - limită jud. Hunedoara 

(km.33+100) 

25,400 

7+700 
  0,475   4,00 

DJ 705 

R 
8+175 

8+175 
5,600     4,00 M 

13+775 

13+775 
3,325     4,00 M 

17+100 

17+100 
4,500     5,00 M 

21+600 

21+600 
  4,500   5,00 R 

26+100 

26+100 
  7,000   3,00 R 

33+100 

48 DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 7,920 

0+000 
4,800     6,00 

DN 7 

B 
4+800 

4+800 
2,520     5,00 B 

7+320 

7+320 
  0,600   5,00 M 

7+920 

49 
DJ 705 F: limită jud. Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 

704) 
12,800 

0+000 
  12,800   4,00 DJ 704 I 

12+800 

50 DJ 705 G: limită jud. Hunedoara - Cugir (DJ 704) 4,000 
15+900 

    4,000 4,00 DJ 704 I 
19+900 

51 
DJ 705 H: Cheile Cibului (DJ 705 D) - Glod - Nădăștie (DJ 705 

D) 
4,665 

0+000 
    2,335 5,00 

DJ 705 

D 

I 
2+335 

2+335 
2,330     5,00 M 

4+665 

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

61+000 
  6,000   4,00 

DJ 704 

I 
67+000 

67+000 
    2,000 4,00 I 

69+000 

53 
DJ 742: Gura Roşiei (DN 74 A) - Iacobeşti - Ignăţeşti - 

Balmoşeşti - Roşia Montană 
19,415 

0+000 
6,400     6,00 DN 74 A B 

6+400 
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6+400 
  3,260   6,00 R 

9+660 

9+660 
9,755     6,00 M 

19+415 

54 DJ 750: Gîrda de Sus (DN 75) - Ordîncuşa - Gheţar 25,000 

0+000 
5,600     4,00 

DN 75 

B 
5+600 

5+600 
11,120     4,00 B 

16+720 

16+720 
  8,280   4,00 I 

25+000 

55 DJ 750 A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol 3,500 
0+000 

3,500     6,00 DN 75 M 
3+500 

56 DJ 750 B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti - Poiana Vadului 10,500 
0+000 

10,500     5,00 DN 75 M 
10+500 

57 

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

Vale în Jos - Ponor - Rîmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - 

Stremţ - Teiuş (DN 1) 

41,260 

0+000 
0,600     5,00 

DN 75; 

DN 1 

B 
0+600 

0+600 
  14,400   3,50 R 

15+000 

27+500 
  1,000   3,50 R 

28+500 

28+500 
    7,030 3,50 I 

35+530 

35+530 
9,230     5,00 B 

44+760 

44+760 
9,000     6,00 B 

53+760 

58 DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vîrtop 2,000 
0+000 

    2,000 3,50 DN 75 R 
2+000 

59 DJ 750 F: DN 75 - Poșaga de Jos 3,000 
0+000 

3,000     6,00 DN 75 M 
3+000 

60 DJ 750 G: DN 75 - Ocoliş 5,000 
0+000 

5,000     4,00 DN 75 M 
5+000 

61 

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

Mărtești - Vidra - Lunca de Jos - Vîrtăneşti - Burzoneşti - 

Mihoieşti (DN 75) 

23,300 

40+600 
  5,700   6,00 

DN 75 

R 
46+300 

46+300 
17,600     6,00 B 

63+900 
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62 DJ 762 A: DJ 762 - Vidrişoara - Muntele Găina - limită jud. Arad 22,000 

0+000 
1,400     4,00 

DJ 762 

B 
1+400 

1+400 
  20,600   4,00 R 

22+000 

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

          
F.B. pentru drumuri in stare FOARTE BUNA 

        
B pentru drumuri in stare  BUNA 

        
M pentru drumuri in stare MEDIE 

        
R pentru drumuri in stare REA 

        
I pentru drumuri IMPRACTICABILE 

        

          

 
PREȘEDINTE 

    
Contrasemnează 

  

 
Ion DUMITREL 

   
Secretarul județului Alba 

 

     
Vasile BUMBU 

 

          
 

  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării și actualizării Regulamentului de funcționare a 

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării și actualizării Regulamentului de funcționare a 

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

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

Regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

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

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică; 

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

 Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

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

anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

 

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

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

comisiei, Direcţiei Tehnice și Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism din aparatul  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU  

Nr. 7 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului  

Județean Alba nr. 7/ 28 ianuarie 2016 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI TEHNICE DE 

AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 

Membrii comisiei:  

Străjan Ioan      – arhitect 

Barbieri Marius     – arhitect 

Fleschin Stelian     – arhitect 

Lăncrănjan Franchini Gheorghe Corneliu  – arhitect 

Mărginean Eugenia     – arhitect 

Mirea Iulian      – arhitect 

Iviniș Liana Teodora     – arhitect 

Călin Hedviga      – arhitect 
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Freund – Fleschin Zsolt    – arhitect 

Gheberta Vasile     – inginer 

Retegan Dorin     – inginer 

Inel Constantin      – arheolog 

Haţegan Gheorghe     – inginer  

Secretarul comisiei: 

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

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU  

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului  

Județean  Alba nr. 7 / 28 ianuarie 2016 

 

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI TEHNICE 

DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

  

I. DISPOZIŢII GENERALE 
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită la nivelul Consiliului 

Județean Alba și sub coordonarea președintelui Consiliului județean Alba, în temeiul art. 37 din Legea nr. 

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

consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnică și consultanță care asigură fundamentarea tehnică a 

avizului arhitectului șef.  

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

tehnic emiterea avizului arhitectului şef pe baza avizelor emise anterior de instituţiile competente şi a avizelor 

pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile.  

 
II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

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

amenajării teritoriului şi urbanism, monumentelor istorice, ingineri de reţele edilitare şi transport.  

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

secretarului comisiei.  

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

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

înlocuitorul de drept al acestuia.  

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

cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

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

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

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

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

concluziilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.  

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

luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor, supuse avizării.  

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

reprezentanâii consiliilor locale interesate și reprezentanți ai altor instituții publice. 

Arhitectul şef poate propune Consiliului județean modificarea componenței comisiei atunci când 

funcționarea eficientă a comisiei o impune. 

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

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

 

III. ATRIBUŢII 
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic 

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

pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile, în conformitate cu competenţele de avizare ale 

Consiliului Judeţean Alba, stabilite prin Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:  

1. Documentații de amenajare a teritoriului:  

PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL (PATZ) 
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- PATZ: regional, interjudețean, interorășenesc, intercomunal, metropolitan, periurban al principalelor 

municipii și orașe, zonal pentru localitățile care cuprind monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista 

monumentelor istorice;  

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

- PAT Județean. 

2. Documentații de urbanism:  

PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG) 

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

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

balneare/turistice declarate;  

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

monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice;  

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

în Lista patrimoniului mondial. 

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) 

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

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

zone funcționale de interes;  

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

tip de restricție, prin acte normative sau documentații de urbanism, precum și cele care depășesc limita unei 

unități administrativ teritoriale;  

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

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

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

orașelor, comunelor;  

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

înscrise în Lista patrimoniului mondial;  

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

montane și alte categorii de teritorii stabilite prin acte normative, în vederea asigurării condițiilor de 

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

3. Studii de fundamentare sau cercetări prealabile  
4.  

IV. SECRETARIATUL TEHNIC 
Activitatea de secretariat a comisiei este asigurată de structura de specialitate din subordinea 

Arhitectului şef al Consiliului Judeţean Alba.  

Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii:  

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

al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, pentru categoriile prevăzute în Anexa nr. 1 la 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- întocmeşte ordinea de zi a şedinţei;  

- organizează şedinţele de lucru ale comisiei;  

- întocmeşte fişele de vot pentru toţi membrii comisiei;  

- redactează Avizul Arhitectului șef;  

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

cele ce au depăşit termenul de 2 ani de la emitere. 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului județean Alba  în Consiliul 

de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului județean Alba în 

Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

județean Alba în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 892 din 20 ianuarie 2016 al Direcţiei gestiunea patrimoniului şi 

informatică; 

 Văzând: 

- solicitarea domnului Stâncel Silvan Theodor cu privire la demisia sa din funcția de membru în 

Consiliul de Administrație al Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba Iulia înregistrată la Consiliul județean 

Alba cu nr.878/20.01.2016;  

- Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba Iulia 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 70/28 aprilie 2015; 

- Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 95/30 iunie 2003; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri 

și sport; 

 Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice; 

- O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Domnul Stâncel Silvan Theodor se eliberează din funcția de membru în Consiliul de 

Administrație al Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba Iulia. 

Art. 2 Doamna Hale Gabriela Cristina, consilier superior în cadrul Direcției Gestionarea 

Patrimoniului și Informatică – Compartiment Cultură, educație și relații interinstituționale se desemnează ca 

reprezentant al Consiliului județean Alba în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba; persoanelor nominalizate, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică, Biroului Resurse Umane 

din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU  

 
Nr. 8 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării proiectului “SIMPLA – Planificare durabilă multisectorială integrată 

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

Europeană în cadrul Programului Orizont 2020,  H2020-EE-2015-3-MarketUptake “Creşterea 

capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei 

durabile” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “SIMPLA – Planificare durabilă 

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

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

capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile”; 

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

– Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)” depus şi 

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

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

domeniul energiei durabile”; 

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

Serviciului Coordonare Programe și Proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

Văzând: 

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

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

multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)” din cadrul Programului H2020-

EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi 

măsuri în domeniul energiei durabile”; 

        - adresa transmisă de solicitantul proiectului, înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 20319 

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

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii ; 

 Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 

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

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

Europeană în cadrul Programului Orizont 2020, H2020-EE-2015-3-MarketUptake “Creşterea capacităţii 

autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile”, în valoare 

totală de 1.499.197,50 euro, finanțat în proporție de 100% de Comisia Europeană. 

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

finanţare nerambursabilă 21.712,50 euro. 

Art. 2 

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

perioada implementării Proiectului. 

Art. 3 

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

legal al acestei autorități, documentele aferente contractării şi implementării proiectului, alături de ceilalți 

parteneri din cadrul Proiectului. 
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Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU  

 
Nr. 9 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea angajamentului de asumare a sustenabilității rezultatelor Proiectului 

“Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”,  pentru o 

perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea acestuia 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre aprobarea angajamentului de asumare a sustenabilității rezultatelor 

Proiectului “Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”,  pentru o 

perioadă de cel puțin 5 ani”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre aprobarea angajamentului de asumare a sustenabilității 

rezultatelor Proiectului “Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 

Frumoasa”,  pentru o perioadă de cel puțin 5 ani”; 

 - raportul de specialitate nr. 789/19.01.2016 al Directiei tehnice din aparatul de specialitate al 

Consiliului județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și 91 alin. 5 lit. a pnct. 9 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G.  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotărării Consiliului judetean Alba nr. 24/27.01.2011 privind aprobarea Proiectului 

“Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa” in cadrul 

Programului Operațional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4  - “Implementarea Sistemelor Adecvate de 

Management pentru Protecția Naturii”; 

- art. 7 “Prefinnaţarea şi rambursarea cheltuielilor”alin. 17 pct. V din contractul de finanţare nr. 

129096/04.05.2012 încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Consiliul judeţean Alba; 

- Contractului nr. 04 din 01.03.2010 privind administrarea sitului de importanță comunitară 

Frumoasa, încheiat intre Ministerul Mediului si Padurilor şi  Consiliul judeţean Alba; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă angajamentul de asumare a sustenabilității rezultatelor Proiectului “Managementul 

integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”,  finanțat prin Programul Operațional 

Sectorial Mediu – Axa prioritară 4  - “Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția 

Naturii”, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea acestuia, respectiv până la data de 30.04.2021. 

Art. 2. Finanțarea  necesară sustenabilităţii rezultatelor Proiectului “Managementul integrat al 

siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”se va asigura din bugetul propriu al Județului 

Alba. 

Art. 3. Este împuternicit Președintele Consiliului județean Alba să semneze angajamentul de asumare  

prevăzut la art. 1, urmând ca prin intermediul Direcției Tehnice și Direcţiei dezvoltare și bugete să ducă la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Direcţiei dezvoltare și bugete și 

Direcţiei tehnice și din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU  
Nr. 10 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului activităţilor 

de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor de cooperare externă al 

Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2016; 

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

cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2016; 

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

Informatică; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri ; 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

activităţilor de cooperare externă a Consiliului Judeţean Alba; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 

Se aprobă Programul activităţilor de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pentru anul 

2016, potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 

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

dispoziţie, componenţa delegaţiilor participante, în funcţie de obiectivele şi specificul activităţilor respective. 

 

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

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU  

Nr. 11 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 

Anexa la Hotărârea  Consiliului  

Județean  Alba nr. 11/28 ianuarie 2016     

 

Program 

de desfăşurare a activităţilor de cooperare externă 

al Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2016 
Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

Aşteptate 

1. Promovarea Judeţului 

Alba în cadrul 

ADUNĂRII 

REGIUNILOR 

EUROPENE 

Participarea la Adunarea 

Generală, la reuniunile de Birou 

ale         Adunării Regiunilor 

Europene, la Academia de Vară 

şi                Academia pentru 

Tineri  

 

- stabilirea de noi contacte, iniţierea de noi 

relaţii de cooperare; 

- dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi 

pentru gestionarea problemelor 

administrative după modelul instituţiilor 

europene; 

- diseminarea de bune practici în domeniul 

politicilor instituţionale 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

Aşteptate 

Întâlniri ale Comisiilor  şi 

Grupurilor de lucru  ale 

Adunării Regiunilor Europene 

- iniţierea şi implementarea de proiecte în 

diferite domenii de interes judeţean; 

- diseminarea de bune practici în domeniul 

politicilor regionale 

 2. Promovarea zonelor 

vitivinicole din 

Judeţul Alba 

 

 

Participare la Sesiunea Plenară, 

la Consiliul Internaţional al 

Adunării Regiunilor Europene 

Viti-vinicole, precum şi la 

reuniunile grupurilor de lucru  

 

- intensificarea contactelor cu Regiuni 

europene cu activităţi viti-vinicole; 

- proiecte interregionale în domeniul 

oenoturismului; 

- schimb de bune practici în domeniul viti-

viniculturii şi al oenoturismului, 

prezentarea potenţialului viticol al 

judeţului nostru 

3. Continuarea relaţiilor 

de cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba, 

România şi 

departamentul LA 

MANCHE, Franţa 

 

a). elaborarea şi implementarea 

de proiecte în conformitate cu  

prevederile protocolului de 

cooperare semnat în mai 2005; 

b). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii ca: tineret, 

cultură, protecţia mediului şi a peisajului,  

urbanism, dezvoltare urbană şi rurală, 

educaţie, sport, gestiune locală 

instituţională; 

- continuarea şi dezvoltarea unor 

parteneriate între  Asociaţia „Alba – 

Manche Împreună” şi asociaţii din 

departamentul La Manche; 

- schimburi culturale, schimburi de bune 

practici în diferite domenii de interes şi 

schimburi de tineri între cele două 

departamente 

4. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba, 

România şi 

Departamentul 

RHÔNE, Franţa 

a). punerea în aplicare a 

prevederilor protocolului de 

cooperare semnat în anul 2008;  

b). vizite de lucru 

- proiecte comune în conformitate cu 

obiectivele protocolului de cooperare – 

dezvoltare rurală, turism, cultură, social , 

tineret; 

- diseminarea de experienţe şi bune practice 

în derularea proiectelor cu finanţări 

europene 

5. Continuarea relaţiilor 

de cooperare între 

Judeţul Alba, 

România şi Judeţul 

TOLNA, Ungaria 

a). realizarea obiectivelor 

propuse în acordul de 

cooperare; 

b). vizite de lucru 

- promovarea Judeţului Alba în Ungaria; 

- dobândirea de experienţă, informaţii, 

iniţierea de colaborări cu instituţii 

similare în domenii ca:  

- utilizare a fondurilor europene; 

- gestiune locală instituţională;  

- dezvoltare urbană şi rurală; 

- educaţie, cultură, tineret;  

- turism; 

- politici sociale; 

- implementarea de proiecte în diverse 

domenii de interes pentru cele două 

comunităţi 

6. Continuarea relaţiilor 

de cooperare între 

Judeţul Alba, 

România şi Judeţul 

BÁCS-KISKUN, 

Ungaria 

a). realizarea obiectivelor 

propuse în acordul de 

cooperare; 

b). vizite de lucru 

- promovarea Judeţului Alba în Ungaria; 

- dobândirea de experienţă, informaţii, 

iniţierea de colaborări cu instituţii 

similare în domenii ca:  

- utilizare a fondurilor europene; 

- gestiune locală instituţională; 

- dezvoltare urbană şi rurală; 

- educaţie, cultură, tineret; 

- turism; 

- politici sociale 

7. Continuarea relaţiilor 

de cooperare între 

Judeţul Alba, 

a). punerea în aplicare a 

prevederilor protocolului 

semnat în 2004; 

- stabilirea de noi contacte, iniţierea de noi 

relaţii de cooperare; 

- derularea de proiecte comune în domenii 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

Aşteptate 

România şi Provincia 

GANSU, Republica 

Populară Chineză 

b). vizite de lucru ca: ştiinţă, educaţie, cultură, turism, 

sănătate, tineret, sport, dezvoltare 

instituţională 

8. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba, 

România şi Regiunea 

Autonomă FRIULI 

VENEZIA GIULIA, 

Italia  

a). dezvoltarea relaţiilor de 

cooperare pe baza obiectivelor 

propuse în cadrul protocolului 

de colaborare semnat în luna 

noiembrie 2007; 

b). derularea de proiecte 

comune; 

c). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii de interes: 

turism, tineret, patrimoniu cultural; 

- identificarea de noi oportunităţi, proiecte 

de cooperare 

9. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba şi 

Provincia Autonomă 

VOIVODINA, Serbia  

a). dezvoltarea relaţiilor de 

cooperare pe baza obiectivelor 

propuse în protocolul de 

cooperare; 

b). implementarea de proiecte 

comune; 

c). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii ca: economie, 

cultură, educaţie, turism, ştiinţă, tineret,  

politici sociale, protecţia mediului; 

- schimburi culturale, schimburi de bune 

practici şi schimburi de tineri între cei doi 

parteneri 

10. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba şi 

Raionul IALOVENI, 

Republica Moldova  

a). realizarea obiectivelor 

propuse în înţelegerea de 

cooperare semnată în anul 

2012; 

b). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii ca: economie, 

comerţ, agricultură, viticultură, educaţie, 

ştiinţă, sport, cultură, tineret; 

- schimburi culturale şi de tineri, schimburi 

de bune practici în domeniile mai sus 

menţionate 

11. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba şi 

Raionul CAHUL, 

Republica Moldova 

a). realizarea obiectivelor 

propuse în înţelegerea de 

cooperare semnată în anul 

2013; 

b). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii ca: educaţie, 

inovare, sport, cultură, tineret; 

- schimburi culturale şi de tineri, schimburi 

de bune practici în domeniile mai sus 

menţionate 

12. Promovarea Judeţului 

Alba în Regiunile 

francofone 

Participare la reuniunile 

Asociaţiei Internaţionale a 

Regiunilor Francofone 

 

- creşterea vizibilităţii Judeţului Alba în 

spaţiul francofon; 

- iniţierea de proiecte în cooperare 

descentralizată 

13. Promovarea şi 

dezvoltarea zonelor 

turistice ale Judeţului 

Alba 

a). participarea la diverse 

târguri internaţionale de turism; 

b). participarea la reuniuni, 

vizite de studiu şi schimburi de 

experienţă în domeniul 

turismului 

- creşterea vizibilităţii patrimoniului turistic 

al Judeţului Alba; 

- atragerea de turiştii străini în judeţ; 

- iniţierea şi implementarea de proiecte în 

domeniu; 

- dobândirea de informaţii şi experienţe de 

bune practicii în domeniul turismului 

14.  Diversificarea 

relaţiilor de cooperare 

externă ale Judeţului 

Alba 

a). participarea la seminarii, 

conferinţe, simpozioane, 

expoziţii şi reuniuni 

internaţionale; 

b). organizarea de seminarii, 

conferinţe, simpozioane, 

expoziţii şi reuniuni 

internaţionale 

- dezvoltarea durabilă a Judeţului Alba; 

- promovarea Judeţului Alba la nivel 

internaţional 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru autovehiculele care deservesc instituțiile şi 

serviciile publice din subordine 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care 

deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru autovehiculele care 

deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți 

pentru autovehiculele care deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru 

autovehiculele care deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine; 

 - raportul de specialitate nr. 864 din 20 ianuarie 2016 comun al Direcţiei gestiunea patrimoniului şi 

informatică şi al Direcţiei dezvoltare si bugete; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii 

 Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administrației 

publice și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1.  

Se stabilește consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru autovehiculele care deservesc instituțiile şi 

serviciile publice din subordine, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 2.   
Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna februarie 2016; 

Art. 3.  

Nu se considera depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul, consumul care, la nivelul 

anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autovehicule aprobat 

fiecărei instituţii; 

Art. 4.  
Preşedintele Consiliului judeţean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică şi 

Direcţia dezvoltare şi bugete, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică, Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 

Instituţiilor şi serviciilor publice nominalizate în anexă. 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU   

 

Nr.  12 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 
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Anexa la Hotărârea  Consiliului 

 Județean  Alba nr. 12/28 ianuarie 2016 

 

Normative de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru autovehiculele care deservesc 

instituțiile şi serviciile publice din subordine 

 

Nr. 

Crt. 

Instituție – serviciu / categorie utilizare autovehicul Normă de consum 

lunară (litri/ 

autovehicul) 

1. Județul Alba – aparat de specialitate 

Autoturism  200 

Autoutilitară 400 

Autospecială (control trafic) 500 

Autospecială „bibliobus” 600 

Autocar 1000 

2. Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba 

Autoturism 200 

3. Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba 

Autoturism 200 

4. Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

Autoturism 200 

Autoutilitară 400 

5. Teatrul de păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 

Autoturism 200 

6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară  400 

Autospecială (ambulanţă) 400 

Microbuz 400 

7. Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi ecologizare Mediu Alba 

Autoutilitară 200 

9. Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară 200 

10. Serviciul Public Judeţean Salvamont 

Autoutilitară 400 

ATV 50 

11. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară 400 

Autospecială (ambulanţă) 400 

12. Spitalul de Pneumoftiziologie 

Autoturism 200 

13. Camera Agricolă Judeţeană Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară 400 

 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului anual de finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului Alba 

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

privind regimul finanţărilor  nerambursabile alocate de la bugetul judeţului Alba 

pentru activităţi nonprofit de interes judeţean 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanţare  nerambursabilă din 

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

privind regimul finanţărilor  nerambursabile  alocate de la bugetul  judeţului Alba pentru activităţi nonprofit 

de interes judeţean; 

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

nerambursabilă din bugetul judeţului Alba a activităţilor nonprofit de interes judeţean, aferent anului 2016 şi 

a Regulamentului privind regimul finanţărilor  nerambursabile  alocate de la bugetul  judeţului Alba pentru 

activităţi nonprofit de interes judeţean; 

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

şi al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

nerambursabilă  din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe 

ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

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

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

prezentei hotărâri. 

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

judeţului Alba pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, potrivit anexei nr. 2, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

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

Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU   
 

   

Nr. 13                               

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului  

Județean Alba nr. 13/28 ianuarie 2016        

       

Programul anual 

de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Alba 

a activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2016 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul de 

activitate finanțat 
Beneficiari eligibili 

Suma 

( mii lei ) 

Nr. sesiuni 

de selecție 

1. Domeniul „Sportul 

de performanță” 

Persoane juridice fără scop patrimonial – 

asociații constituite potrivit legii care 

desfăşoară acţiuni sau programe în folosul 

comunității din județul Alba  

275 1 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU   
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului  

Județean Alba nr. 13/28 ianuarie 2016 

 

R E G U L A M E N T 

PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE 

ALOCATE DE LA BUGETUL JUDEȚULUI ALBA 

PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES JUDEȚEAN 
 

CUPRINS 

 

 Capitolul I  Dispoziţii generale  

 Capitolul II  Procedura de solicitare a finanţării 

 Capitolul III  Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile  

 Capitolul IV  Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare şi selecție  

 Capitolul V  Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor 

 Capitolul VI  Încheierea contractului de finanţare  

 Capitolul VII  Procedura privind derularea contractului de finanţare  

 Capitolul VIII  Procedura de raportare şi control  

 Capitolul IX   Sancţiuni 

 Capitolul X  Dispoziţii finale 

 Anexe 1 - 15 

 

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale 

 1. Cadrul legislativ: 

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

nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

 Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; 

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

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

din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport 

judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 
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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

            2. Scop şi definiţii:  

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

pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, alocate din bugetul Județului 

Alba. 

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

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

juridică; 

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

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

procedurii selecţiei publice de proiecte; 

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

Anexei 1 la regulament; 

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

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

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

persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni 

sau programe de interes public județean; 

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

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

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

nediscriminatorie, solicitanţii care depun propuneri de proiecte putând fi persoane juridice fără scop 

patrimonial – asociații constituite potrivit legii care desfăşoară acţiuni sau programe în folosul comunității din 

județul Alba.  

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

nerambursabilă de la bugetul local al Județului Alba. 

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

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

fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi nu aduce 

atingere procedurilor stabilite prin legi speciale. 

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

din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările 

ulterioare. 

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

solicitantului.  

4. Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă: 

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

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

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

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

facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de 

finanţare nerambursabilă; 

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

procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

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

atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât, orice persoană juridică ce desfăşoară 

activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; 

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

local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi 

autoritate finanţatoare; 

f)neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a 

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

g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din 

valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului;  

h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a 

acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local. 
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Art.10. Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui contract 

încheiat între părţi. 

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

nerambursabilă în decursul unui an fiscal. 

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

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

fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare. 

5. Prevederi bugetare: 

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

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

referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului. 

6. Informarea publică şi transparenţa decizională: 

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

desemnarea membrilor comisiei de evaluare şi selecție, regulamentul de atribuire a contractelor de finanţare 

nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii 

precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile, constituie informaţii de interes 

public, potrivit dispoziţiilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare. 

  

Capitolul II – Procedura de solicitare a finanţării 

 

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

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

selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute în capitolul I.  

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

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

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

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile; 

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

necesare;  

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

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

financiară;  

e) evaluarea propunerilor de proiecte; 

f) comunicarea rezultatelor; 

g) soluţionarea contestaţiilor; 

h) încheierea contractului de finanţare nerambursabilă; 

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

pagina de internet a Unităţii Administrativ Teritoriale la adresa http://www.cjalba.ro/  şi la avizierul propriu 

al U.A.T. Județul Alba, din Alba Iulia, str. Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, cod 510118; 

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

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

Alba – Alba Iulia, str. Piața Ion. I.C. Brătianu nr.1, în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare. Fiecare 

exemplar va fi legat separat, cu paginile numerotate și va conține un opis al documentelor. Plicul se va 

completa după modelul de mai jos: 

 

Județul ALBA 

Consiliul Județean 

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

 

Solicitare de finanțare nerambursabilă pentru anul …….. 

Domeniul de Implementare a programelor sportive de interes public județean 

 

A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare 

 

NUMELE ȘI ADRESA COMPLETĂ A SOLICITANTULUI 

 

 

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

interes - Anexa 2. 

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

fie semnată și ștampilată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal 

de acesta.  

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

contractului de finanţare nerambursabilă. 

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

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

finanţatoare prin anunţul de participare. 

Art.22. Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele acte: 

a) scrisoarea de interes, conform Anexei 2; 

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

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

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

e) calendarul activităţilor proiectului, conform Anexei 5; 

f) declaraţia pe proprie răspundere, conform Anexei 6; 

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

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

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

ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, după caz; 

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

menţionat în cererea de finanţare (Anexa 3); 

k) documentul prin care se face dovada existenței cofinanțării; 

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

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

publice; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar 

anterior; 

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

şi neguvernamentale, dacă este cazul; 

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

p) alte documente considerate relevante de către aplicant. 

 

Capitolul III - Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile 

 

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

generale de selecție: 

a) programele şi proiectele sunt de interes public județean; 

b) promovează imaginea Județului Alba;   

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

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

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

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

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

b) are conturile bancare blocate; 

c) a prezentat declaraţii inexacte la sesiunea anterioară; 

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

bugetul local, şi bugetul asigurărilor sociale de stat; 

e) furnizează informaţii false în documentele prezentate; 

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

contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă 

mijloace probante în acest sens; 

g) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori se află deja în stare de dizolvare sau de 

lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

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

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

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

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

 

Capitolul IV – Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare şi selecţie 
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Art.26. Evaluarea şi selecţia propunerilor de proiecte pentru finanțare nerambursabilă se va face de către 

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

Art.27. Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor, denumită în continuare comisia, va fi alcătuită din 5 

membri titulari și 2 membri supleanți și va fi numită prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba. Secretariatul comisiei se va asigura de către un secretar, numit prin Dispoziţie a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba. Comisia este legal întrunită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membri. 

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

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

în sedinţe comune, însă orice decizie a comisiei trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi.  

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

între membrii comisiei, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul 

finalizării în timp util a etapei de evaluare a proiectelor şi de stabilire a proiectelor câstigatoare.  

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

fiecărui proiect, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea acestora. Comunicarea transmisă în 

acest sens către solicitantul de finanţare trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit şi 

suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare. 

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

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

  

Capitolul V – Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor 

 

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

secretariatului comisiei. Secretariatul comisiei nu va accepta documentaţiile înregistrate după termenul limită 

corespunzător sesiunii de finanţare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate. 

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

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

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

stabilire a proiectelor declarate câştigătoare în urma desfășurării procedurii de selecţie, în vederea încheierii 

contractelor de finanțare. Lista finală a rezultatelor sesiunii de finanţare se publică pe site-ul Consiliului 

Judeţean Alba www.cjalba.ro 

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

în scris aplicanţilor, rezultatul selecţiei. 

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

de evaluare: 

Criterii de evaluare Punctaj 

maxim 

1. Relevanţă si coerenţă 24 

1.1. Cât de convingător este descrisă problema abordată ? 4 

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

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

5 

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

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

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

5 

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

Consiliul Județean? 

5 

2. Metodologie 25 

2.1. Cât de necesare, realiste şi coerente între ele sunt activităţile propuse în cadrul proiectului ? 5 

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

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

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

5 

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

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

3. Durabilitate 10 

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

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

finanţări  ? 

3 

3.3. În ce măsură proiectul conţine potenţiale efecte multiplicatoare? 

(devine model pentru alte proiecte) 

2 

http://www.cjalba.ro/
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Art.39. (1) Vor fi selecționate pentru finanţare proiectele care au întrunit un minim de 60 de puncte;  

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

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

selecţiei de oferte pot depune contestaţie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării 

rezultatului selecţiei.  

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

contestaţiilor. 

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

 datele de identificare ale contestatorului 

 numărul de referinţă al cererii de finanţare şi titlul proiectului 

 obiectul contestaţiei 

 motivele de fapt şi de drept 

 dovezile pe care se întemeiază 

 semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila 

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

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba. 

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

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

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

 

Capitolul VI – Încheierea contractului de finanţare 

 

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

termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data publicării rezultatului sesiunii de selecţie a proiectelor. 

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

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

organizaţiei finanţate va prezenta bugetul şi devizul refăcut.  

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

prezintă la Compartimentul Cultură, educație și relații interinstituționale din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba, pentru încheierea contractului de finanţare, se consideră că oferta finanţatorului 

nu a fost acceptată, iar proiectul în cauză se elimină de la finanţare, situație în care vor fi finanțate 

următoarele proiecte, conform art. 39 din prezentul Regulament. 

 

Capitolul VII – Procedura privind derularea contractului de finanţare 

 

4. Buget şi eficacitatea costurilor 20 

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

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

implementarea proiectului ? 

5 

4.3. Cuantumul contributiei proprii: 10 

- 10 – 15% inclusiv 2 

- 15 - 25 % inclusiv 3 

- 25 – 50% inclusiv 4 

- peste 50% 10 

5. Capacitatea manageriala si cunostintele de specialitate: 6 

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

gestiona bugetul proiectului)  

3 

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

6. Aria de acoperire 10 

- cel putin 10 unitati administrativ teritoriale din judetul Alba 3 

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

- minim 30  unitati administrativ teritoriale din judetul Alba 10 

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

- ≤ 100 2 

- 100 – 1000 3 

- ≥ 1000 5 

Punctaj maxim 100 
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Art.45. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în 

măsura în care au fost considerate justificate şi oportune de către comisia de evaluare şi selecţie şi care vor fi 

contractate în perioada executării contractului. 

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

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

către beneficiar să se facă în tranşe, în avans în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de 

evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne 

de organizare şi funcţionare ale beneficiarului. 

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

returnează către Autoritatea Finanţatoare. 

Art.49. Autoritatea finanţatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării nerambursabile înainte 

de validarea raportului final de activitate, pe care beneficiarul este obligat să îl depună la sediul autorităţii 

finanţatoare în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la terminarea activităţii. Pentru proiectele care 

presupun activităţi prevăzute în luna decembrie, data limită de depunere a raportului final este 10 decembrie. 

Art.50. Validarea se va face în termen de cel mult 10 zile de la depunerea de către beneficiar a raportului 

final.  

Art.51. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării contractului 

de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final, în scopul completării dosarului finanţării 

nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la expirarea termenului prevazut la art. 51. 

Art.52. Autoritatea finanțatoare poate suspenda, cu notificare scrisă, în intregime sau parţial, plata, în cazul 

nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale contractuale şi să procedeze la verificarea 

întregii documentaţii privind derularea proiectului finanţat şi utilizarea finanţării. 

Art.53. Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează, din fonduri 

publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevazută de Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 si de H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Capitolul VIII – Procedura de raportare şi control 

 

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

Compartimentului Cultură, educație și relații interinstituționale  din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba următoarele raportări:  

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

justificării tranşei anterioare; 

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

care presupun activităţi prevăzute în luna decembrie, data limită de depunere a raportului final este 10 decembrie; 

raportul va cuprinde în mod obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect, cuprinzând atât 

finanţarea proprie cât şi contribuţia Judeţului Alba. 

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

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

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

la Compartimentul Cultură, educație și relații interinstituționale din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

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

decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice. 

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

derularea procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care s-

a acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 31 decembrie a anului fiscal. 

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

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

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

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

justificative vor fi prezentate în copie certificată de beneficiar prin semnătură şi ştampilă cu menţiunea 

„Conform cu originalul”.   

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

Conturi de a exercita controlul financiar asupra derularii activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice. 

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

Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenţi/comisii 

de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva 

aplicantului pentru un eventual audit ulterior. 
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Capitolul IX – Sancţiuni 

 

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

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

cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit din culpă obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen 

de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau 

mai multor obligaţii contractuale. 

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

finanţării este obligat în termen de 15 zile calendaristice să returneze autorităţii finanţatoare sumele primite 

care nu sunt justificate sau utilizate legal, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea 

finanţării altor programe şi proiecte de interes public. 

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

datorează majorări, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale 

bugetului local. 

 

Capitolul X -  Dispoziţii finale 

 

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

contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris. Orice 

document scris trebuie înregistrat în momentul predării.  

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

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

local al județului Alba. 

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

 

Anexe privind cheltuielile eligibile: 

Anexa 1 – Categorii de cheltuieli, Lista documentelor justificative 

 

Anexe în vederea aplicării: 

Anexa 2 – Scrisoarea de interes 

Anexa 3 - Cerere de finantare 

Anexa 4  - Bugetul de venituri şi cheltuieli 

Anexa 5 - Calendarul activităţilor 

Anexa 6 - Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului 

Anexa 7 - Declaraţia de imparţialitate a beneficiarului 

Anexa 8 - CV-ul solicitantului/ echipei de proiect 

 

Anexe privind încheierea şi derularea proiectului: 

Anexa 9 - Adresa de înaintare a raportului intermediar sau final  

Anexa 10 - Formular pentru raportări intermediare şi finale 

Anexa 11 – Formular stat plată 

Anexa 12 – Formular tabel cazare/masă 

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

Anexa 14 – Regulament explicativ 

Anexa 15 – Contract-cadru de finanțare nerambursabilă 

 

 

NOTA: Anexele nr. 1-15 ale R E G U L A M E N T U L U I  PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR 

NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL JUDEȚULUI ALBA PENTRU ACTIVITĂŢI 

NONPROFIT DE INTERES JUDEȚEAN sunt publicate și pot fi consultate pe pagina de internet 

www.cjalba.ro  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

   

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Alba 

la Asociaţia „Handbal Club Alba-Sebeş”, pentru anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Județului Alba la Asociaţia „Handbal Club Alba-

Sebeş”, pentru anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Județului Alba la 

Asociaţia „Handbal Club Alba-Sebeş”, pentru anul 2016; 

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

Dezvoltare şi Bugete nr. 788/2016; 

Văzând : 

- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 169/2011 privind participarea Judeţului Alba, prin 

Consiliul judeţean Alba, la constituirea Asociaţiei „Handbal Club Alba-Sebeş”; 

- Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei „Handbal Club Alba-Sebeş”, nr. 2/2016                                                                                           

privind stabilirea cuantumului cotizaţiei Judeţului Alba, pe anul 2016; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizației anuale a Județului Alba la Asociaţia „Handbal Club Alba-

Sebeş”, pentru anul 2016, și în consecință se alocă din bugetul propriu al Judeţului Alba suma de 450.000 lei. 

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

Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Asociaţiei „Handbal Club Alba-

Sebeş; Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU   
  

 

       

Nr. 14 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizaţiei Județului Alba 

la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pentru anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Județului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de 

Volei Alba-Blaj”, pentru anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Județului Alba la 

Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pentru anul 2016; 

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

Dezvoltare şi Bugete nr. 797/2016; 

Văzând : 

- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 45/2011 privind participarea Judeţului Alba, prin 

Consiliul judeţean Alba, la constituirea Asociaţiei „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj” nr. 2/2016, 

privind stabilirea cotizaţiei Județului Alba, pe anul 2016; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizației anuale a Județului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei 

Alba-Blaj”, pentru anul 2016, și în consecință, se alocă din bugetul propriu al Judeţului Alba suma de 

1.200.000 lei.  

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

Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Asociaţiei „Clubul Sportiv de Volei 

Alba-Blaj; Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU   
  

      

Nr.  15 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Alba 

la Asociaţia „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, pentru anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28  ianuarie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Județului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de 

Tenis Alba-Cugir”, pentru anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Județului Alba la 

Asociaţia „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, pentru anul 2016; 

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

Dezvoltare şi Bugete nr. 798/2016; 

Văzând : 

- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 213/13.12.2012 privind participarea Judeţului Alba, prin 

Consiliul judeţean Alba, la constituirea Asociaţiei „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”; 

- Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, nr. 1/2016 

privind stabilirea cuantumului cotizaţiei Judeţului Alba, pe anul 2016; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizației anuale a Judeţului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Tenis 

Alba-Cugir”, pentru anul 2016, și în consecință se alocă din bugetul propriu al Judeţului Alba suma de 50.000 

lei.  

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

Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Asociaţiei „Clubul Sportiv de Tenis 

Alba-Cugir”; Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

   

   PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                      Vasile BUMBU  
    

Nr. 16 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii 
“Parcul Industrial Cugir“ SA pentru anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28  ianuarie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii “Parcul 

Industrial Cugir“ SA pentru anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

societăţii “Parcul Industrial Cugir“ SA pentru anul 2016; 

- raportul de specialitate nr. 824 din 19.01.2016 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; 

Văzând  adresa societăţii Parcul Industrial Cugir SA privind aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al societăţii ”Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba 

sub nr. 895 din 19.01.2016; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- art. 54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/7.01.2016 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Articol unic  

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al societăţii “Parcul Industrial Cugir“ 

SA, potrivit anexelor nr. 1-5, părți integrante ale prezentei hotărâri.     . 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Societăţii “Parcul Industrial Cugir“ 

SA; Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

     PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                     Vasile BUMBU 

 

       

Nr. 17 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 

 

 

NOTA: Anexele nr. 1-5 ale HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 17/28 ianuarie 2016  

sunt publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii 
“Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28  ianuarie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii “Drumuri şi 

Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2016; 

- raportul de specialitate nr. 826 din 19.01.2016 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; 

Văzând  adresa societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA privind aprobarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2016, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 929 din 19.01.2016; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- art. 54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/7.01.2016 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Articol unic  

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al societăţii “Drumuri şi Poduri 

Locale Alba“ SA, potrivit anexelor nr. 1-5, părți integrante ale prezentei hotărâri.     . 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Societăţii “Drumuri şi Poduri Locale 

Alba“ SA; Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

  PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU   
   

Nr. 18 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 

 

 

    

NOTA: Anexele nr. 1-5 ale HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 18/28 ianuarie 2016  

sunt publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

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

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

modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice 

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

Consiliului Judeţean Alba nr. 226/14.12.2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a 

indicatorilor tehnico-economici şi a contribuției Consiliului Județean Alba la finanțarea proiectului 

„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba” finanțat în cadrul POS Mediu, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

ulterioare; 

 Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

52/27.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în 

valoare de maxim 20.000.000 lei, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 

interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 lei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - raportul de specialitate nr. 753/18.01.2016 al Direcției tehnice şi Direcţiei dezvoltare şi 

bugete; 

Văzând prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014 privind aprobarea contractării unei 

finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 lei; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 24/29.01.2015 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanţări 

rambursabile interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 lei; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b,  alin. 3 lit. b, art. 104 alin. 1 lit. c şi alin. 4 lit. d, art. 98 raportat la art. 

45 alin. 2 precum și ale art. 115 alin. 4, 5, 6 şi 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE: 

javascript:ln2Go2lnk('MTUxOTIwNQ==');
javascript:ln2Go2lnk('MTUxOTIwNg==');
javascript:ln2Go2lnk('MTc1ODgxOA==');
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Art. I. Se aprobă modificarea art. 3-a) al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52 

adoptată în data de 27.02.2014, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a avea următorul 

cuprins:  

„Art. 3- a) Contractarea finanţării rambursabile în valoare de maxim 20.000.000 lei se face 

pentru finanţarea integrală sau parţială, pre-finanţarea şi/sau co-finanţarea obiectivelor de investiţii 

publice de interes judeţean, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri”.  

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri, rămân 

nemodificate. 

Art. III. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi Direcţia 

tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Alba şi Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 
 

  PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU   

  

Nr. 19 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 

Anexa la Hotărârea  Consiliului  

Judeţean Alba  nr. 19/28  ianuarie 2016 

 

Lista obiectivelor de investiţii publice de interes judeţean 

 

Nr. 

crt. 
Denumire obiectiv investiţii Valoare (lei) 

1. Sistem microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia 

Română, Cut, Câlnic, Șpring, Doştat și a localității Răhău, jud. Alba 

 

1.284.984,53 

2. Proiect-Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa - obiective de investiții 

 

3.738.174,04 

3. Sistem de management integrat al deşeurilor în județul Alba 

 

14.976.841,43 

Total 20.000.000,00 

 

  PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU   
  

 

  

 
 

 

 

 

  



 

58 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba,  bugetului 

creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 

 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului propriu al 

Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Alba, 

bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile 

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2016. 

- raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare și Bugete  nr. 898/20.01.2016, cu  privire la proiectul de 

hotărâre înregistrat sub nr. 21 din 20.01.2016. 

- adresa nr. 225959/29.12.2015 a Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba privind comunicarea 

cotelor defalcate din impozitul pe venit estimate a se încasa în anul 2016 și a sumelor defalcate din taxa pe 

valoare adăugată pe anul 2016 precum și estimările pe anii 2017-2019; 

Ținând cont de : avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii împreună cu amendamentul propus în timpul dezbaterii în ca                                              drul 

şedinţei ordinare,: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială ; 

Având in vedere prevederile : 

- art. 91 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 și completările ulterioare; 

- Legii nr. 339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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 –  Bugetul general al judeţului Alba, pe anul 2016, se stabileşte în sumă de 348.859,58  mii lei,  

în structura prevăzută în anexa nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

  Art.2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al judeţului Alba, pe anul 2016, în sumă de 246.061,94 mii lei, 

în structura prevăzută în anexa nr.2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2)  Bugetul propriu al judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2016, se stabileşte în 

sumă de 180.405,24 mii lei. 

                   (3)  Bugetul propriu al judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2016, se stabileşte în 

sumă de 65.656,70 mii lei. 

 Art.3  - (1) Se aprobă bugetul creditelor interne, pe anul 2016, în sumă de  661,84 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

           (2) Se aprobă Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean finanţate din creditul 

intern pe anul 2016, potrivit anexei 3 „a” parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.4 - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 în sumă de 8.014,74 mii 

lei, potrivit anexei nr.4, parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

Art.5 – (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2016,  în sumă de 115.938,17 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.5, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

        (2) Bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe 

anul 2016- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 104.064,29 mii lei. 
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         (3) Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe 

anul 2016- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 11.873,88 mii lei. 

  Art.6 – (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2016 se stabilesc în sumă de 24.616,18  

mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.6 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă un numar de 164 posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Alba pe 

anul 2016. 

             (3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2016,  se stabilesc conform  anexei nr. 6 „a” parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art.7 - (1) Cheltuielile pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” Alba, pe anul 2016 se stabilesc 

în sumă de 1.504,63 mii lei, iar cheltuielile pentru realizarea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale se 

stabilesc în sumă de 1.300 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 7 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

            (2) Se aprobă un numar de 14 posturi pe anul 2016 pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” 

Alba. 

Art.8 – (1) Cheltuielile pentru Centrul Militar al judeţului Alba pe anul 2016 se stabilesc în sumă de 

391,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.9 – (1) Cheltuielile pentru „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Unirea”, pe anul 2016 se 

stabilesc în sumă de 500,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art.10 –(1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – învăţământul 

special”, pe anul 2016, se stabilesc în sumă de 10.538,46 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 10 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2)  Repartizarea sumei de 10.538,46 mii lei este următoarea: 

            - Centrul  Scolar de Educatie incluziva Alba                                2.175,26 mii lei 

            - Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Alba         1.931,78 mii lei   

            - Invatamant special integrat in invatamantul de masa                    6.431,42 mii lei 

Art.11 Pentru Programul social „Produse lactate şi de panificaţie” precum și pentru Programul de 

încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, pe anul 2016 se stabileşte  suma de 7.666,00 mii lei. 

Art.12 - Cheltuielile pentru „Alte cheltuieli în domeniul învăţământului”, pe anul 2016 se stabilesc în  

sumă de 40,00 mii lei.  

Art.13 – (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2016, se stabilesc în sumă de 

11.329,61 mii lei. 

             (2)  Repartizarea sumei de 11.329,61 mii lei pe unităţi de sănătate publică este următoarea: 

-  Spitalul Judeţean de Urgenta Alba Iulia                      10.949,61mii lei.  

-  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                               380,00 mii lei 

 Art.14– (1) Cheltuielile pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” pe anul 2016 se stabilesc în sumă 

de 1.535,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.11 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă un numar de 28 posturi pe anul 2016 pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” Alba 

Iulia. 

  (3) Se aprobă Programul activităţilor pe anul 2016, potrivit anexei nr.11 „a”, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art.15 – Sprijinul financiar pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ –sportive, pe anul 

2016,  se stabileşte în sumă de 2.300,00  mii lei. 

 Art.16 – Contribuţiile pe anul 2016 pentru personalul neclerical şi repartizarea, pe culte religioase a 

sumei de 13.100,00 mii lei, se stabileşte potrivit anexei nr.12, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art.17 – (1) Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de cult, pentru 

anul 2016, se stabileşte în sumă de 1.000,00  mii lei. 

              (2) Repartizarea sumei de 1.000,00 mii lei se aprobă prin hotărâre a Consiliului judeţean, pe baza 

solicitărilor, întocmite în condiţiile legii, de cultele religioase. 

 Art.18 – (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, pe anul 

2016 se stabilesc în sumă de 1.360,00 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr. 13, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

   (2) Se aprobă un numar de 4 posturi pe anul 2016 pentru managerii institutiilor publice de cultură. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei pe anul 2016, potrivit 

anexelor nr.13 „a” si  13”b” părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

 Art.19 – (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Alba, pe 

anul 2016 se stabilesc în sumă de 98.490,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.14– parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                (2) Se aprobă un numar de 1051 de posturi pe anul 2016 din care 176 posturi pentru aparatul de 

specialitate si 875 posturi pentru serviciile sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului Alba. 
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 Art.20– Cheltuielile pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, pe anul 2016, se 

stabilesc în sumă de 200,00 mii lei. 

Art.21 – (1) Cheltuielile pentru activitatea „Protecţia mediului” pe anul 2016, se stabilesc în sumă de 

27.555,86 mii lei. 

Art.22- Cheltuielile pentru „Acţiuni generale economice”, pe anul 2016 se stabilesc în sumă de 195,00 mii 

lei. 

 Art.23 – (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2016, se stabilesc în sumă de 

26.994,70 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aproba Programul lucrărilor in domeniul transporturilor, potrivit anexelor   15 „a”, 15 „b” şi 

15 „c” părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

 Art.24– (1) Cheltuielile pentru activitatea „Turism” pe anul 2016,  se stabilesc în sumă de 740,00  mii 

lei, în structura prevăzută în anexa nr.16, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul dezvoltării turismului pe anul 2016, rectificat  

potrivit   anexei  nr.16 „a”, parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 Art.25 - Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice şi rurale pe anul 2016, 

conform anexei nr. 17 parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art.26 -  Se aprobă cheltuielile pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei” aferente 

bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Judetul Alba, pe anul 2016  în suma de 7.949,72 mii lei, 

potrivit anexei nr. 18, parte integrantă a prezentei hotarari”. 

 Art.27 - Se aprobă bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Muzeul National al Unirii 

Alba Iulia, pe anul 2016 în suma de 19,02 mii lei, potrivit anexei nr. 19, parte integrantă a prezentei hotarari”. 

 Art.28 - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba  în sumă de 996,09 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 

20,– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă un numar de 25 posturi pe anul 2016 pentru Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba.   

 Art.29 - (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba, în suma de  98.089,10 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 21– parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                       (2) Se aprobă un numar de 1430 posturi pe anul 2016 pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba. 

 Art.30 – (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 5.213,40 mii lei   în structura prevăzută în anexa nr. 22 parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un numar de 130 posturi pe anul 2016 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud. 

Art.31 - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, pentru Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia, în sumă de 3.991,58 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 23– parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

             (2) Se aprobă un numar de 82,5 posturi pe anul 2016 pentru Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

           (3) Se aprobă Programul activităţilor pe anul 2016, potrivit anexei nr. 23 „a”, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art.32- (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Teatrul de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 1.810,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 24 – parte integranta a 

prezentei hotărâri. 

            (2) Se aprobă un numar de 28 posturi pe anul 2016 pentru Teatrul de Păpuşi  „Prichindel” Alba Iulia. 

           (3) Se aprobă Programul activităţilor pe anul 2016, potrivit anexei nr. 24 „a”, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art.33 - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, pentru Centrul de cultură 

„Augustin Bena” Alba Iulia, în sumă de 3.748,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 25– parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un numar de 59 posturi pe anul 2016 pentru Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba 

Iulia. 

             (3) Se aproba Programul activităţilor, pe anul 2016, potrivit anexei nr. 25„a”, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art.34 – (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, pentru Camera Agricolă 

Judeţeană Alba, în sumă de 790,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 26– parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

              (2) Se aprobă un numar de 19 posturi pe anul 2016 pentru Camera Agricolă Judeţeană Alba. 
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 Art.35 - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, pentru Direcţia Judeţeană de 

Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.300,00 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 27– 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un numar de 18 posturi pe anul 2016 pentru Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi 

Ecologizare Mediu Alba. 

 Art.36 -  Se aprobă Agenda culturală a judetului Alba pe anul 2016  în structura prevăzută în anexa 

nr. 28– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art.37 – Se aprobă Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finanțare si a 

creditelor de angajament pe anul 2016 în structura prevăzută în anexa nr. 29– parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 Art.38 - Se aprobă cheltuielile pentru „Alte servicii  in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 

comunale” aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Judetul Alba, pe anul 2016  în suma 

de 46,00 mii lei, potrivit anexei nr. 30, parte integrantă a prezentei hotarari”. 

 

Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Prefectului –Judetul Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba; Trezoreriei Municipiului Alba 

Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului 

judeţean Alba 

 

  PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU 

  

Nr. 20 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 

 

 

NOTA: Anexele nr. 1-30 ale HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 20/28 ianuarie 2016  

sunt publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, în anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, în anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului 

bugetului local, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2016; 

 - raportul de specialitate nr. 896 din 20 ianuarie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, 

inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe 

nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de 

instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 201, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului local, rezultat la 

31.12.2015 în sumă de 52.746,71 mii lei, astfel: 

a) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi cheltuielile 

secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2016 suma de 442,77 mii lei (ca sursa de finanţare a 

cheltuielilor secţiunii de funcţionare)  

b) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2016 suma de               52.303,94 mii lei, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, rezultat la 31.12.2015, în sumă de 1.631,60 mii lei pentru cheltuieli aferente proiectului 

„Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”.  

Art. 3 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 de către Direcţia Publică Comunitară a 

Persoanelor Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, rezultat la 31.12.2015, in sumă de 50,59 mii  lei pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de 

funcţionare.  

Art. 4 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba a 

excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 

rezultat la 31.12.2015, in sumă de 310,62 mii lei, astfel: 

a) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 256,35 mii lei 

b)  pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 54,27 mii lei.  
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Art. 5 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a 

excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 

rezultat la 31.12.2015, in sumă de 49,94 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.  

 

Art. 6 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 de catre Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a 

excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, rezultat la 31.12.2015, în sumă de 0,37 mii lei 

pentru cheltuieli aferente proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument 

istoric restaurată în Alba Iulia”.  

Art. 7  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare si Bugete va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Ordonatorilor terţiari de credite nominalizaţi şi Direcţiilor 

din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                        Vasile BUMBU   

 

Nr. 21 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 

Anexa la Hotărârea  Consiliului  

Judeţean Alba  nr. 21/28  ianuarie 2016 
 

Programul obiectivelor de investiții de interes județean finanțate  

din excedentul bugetului local,  pe anul 2016 

   

  
mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2016 

0 A 1 

TOTAL, din care: 52.303,94 

  Capitolul 51.02  Autoritati publice si actiuni externe 8.464,90 

I Obiective de investiții: 8.464,90 

1 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba 

cu extindere 
4.071,90 

2 
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba 

Iulia - Sala Unirii  
1.000,00 

3 Reabilitare Palat Cultural Blaj 897,00 

4 Amenajare baza de agrement în municipiul Blaj 1.951,00 

5 Reabilitare și refunctionalizare CT6 în Depozit de ceramică veche 400,00 

6 
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba 

Iulia - Sala Unirii  - DALI, expertize, avize, acorduri 
60,00 

7 
Refuncționalizare, reabilitare pentru clădire corp C2, în Biblioteca Județeană cu 

mansardare - expertize, avize, acorduri  
10,00 

8 
Reabilitare și refuncționalizare CT6 în Depozit de ceramică veche - DALI, 

expertize, avize, acorduri 
25,00 

9 Sistem informatic integrat pentru gestionarea obiectivelor de investiții  50,00 

  Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             304,63 

I Obiective de investiții: 304,63 

1 Reabilitare și extindere clădire Sediu Salvamont Alba 300,00 

2 Snowmobil dotat cu accesorii 4,63 

  Capitolul 66.02 Sanatate 3.919,61 

I Obiective de investitii: 153,31 

1  Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia (Proiect tehnic) 153,31 
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II Dotăari independente Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 1.189,30 

III 
Cheltuieli pentru proiectare și elaboarea studiilor de prefezabilitate și 

fezabilitate aferente obiectivului 
78,00 

1 
Reabilitare termică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia - Studiu de 

fezabilitate 
78,00 

IV Reparații capitale 2.499,00 

1 RK instalații sanitare, termice, fluide medicale corpuri clădire A+B 46,00 

2 RK secțiile Chirurgie Generală, Urologie 298,00 

3 RK secția Gastroenterologie 1.953,00 

4 RK căi de acces și subsol 94,00 

5 RK secția Recuperare, medicină fizică și balneologie 102,00 

6 RK centru multifuncțional Ocna Mureș 6,00 

  Capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie 255,00 

I Obiective de investiții: 200,00 

  Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai 200,00 

II Alte cheltuieli de investitii: 55,00 

  Sistem de supraveghere și alarmă Castel Sîncrai 50,00 

  Expertiză tehnică privind securitatea la incendiu Castel Sîncrai 5,00 

  Capitolul 68.02   Asigurari si asistenta sociala                                                                                           200,00 

I Alte cheltuieli de investiții: 200,00 

1 Reparație capitală sediu nou DGASPC Alba 200,00 

  Capitolul 74.02 Protecția Mediului 26.494,80 

1 
Elaborare studiu pentru întocmirea Planului de menținere a calitătii aerului în 

județul Alba 
100,00 

2 
Proiect "Sistem de mananagement integrat al deșeurilor în județul Alba", din 

care: 
26.347,80 

  
Construire drumuri de acces pentru Centrul de management integrat al 

deșeurilor Galda de Jos și pentru stațiile de transfer 
6.000,00 

3 
Proiect "Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și 

ROSPA0043 Frumoasa" 
47,00 

  Capitolul 84.02  Transporturi 12.665,00 

I Obiective de investiții: 12.665,00 

  Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2016, în continuare: 5.294,10 

1 

“Modernizare drum județean  DJ107: Alba Iulia-Teleac-Hăpria-Straja-Berghin-

Colibi-Secășel-Cergăul Mare-Veza-Blaj - Sîncel-Lunca Tîrnavei-Șona- Jidvei-

Sîntămărie-Cetatea de Baltă - lim. jud. Mureș, km19+600-km.30+035, tr.II  de 

la km.19+600 la km.26+600, județul Alba 

2.005,71 

2 
Consolidare corp drum județean DJ 750: Gîrda de Sus (DN 75) - Ordîncușa – 

Ghețar 
100,00 

3 

Consolidare terasamente și asigurarea stabilității versanților pe  drumul 

județean DJ705: lim. jud. Hunedoara-Almașu de Mijloc-Almașu Mare-Zlatna 

(DN74),  de la km.43+228-km.43+263 și de la km.44+428-km.44+463, jud. 

Alba 

3.188,39 

5 Lucrari noi 6.493,90 

6 

Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos(DJ107H) - Mesentea - 

Benic - Întregalde-Mogoș(DJ107I), tronson III,  km.17+7000-km.23+700, jud. 

Alba 

4.299,30 

7 
Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în localitatea 

Limba, jud. Alba  
657,20 

8 Pod pe DJ107, km. 22+850, localitatea  Colibi, jud. Alba 1.087,40 

9 

Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) -Aiudul de Sus-Rîmeț-

Brădești-Geogel-Măcăreștu-Bîrlești Cătun-Cojocani-Valea Barnii-Bîrlești-

Mogoș -Valea Albă-Ciuculești-Bucium-Izbita-Coleșeni-Bucium Sat-DN74, 

km.0+000 - km.76+540     

300,00 
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10 

Conectarea domeniului schiabil Șureanu la rețeaua TEN-T prin reabilitarea 

drumului județean DJ 704, de la Poarta Raiului (km.60+300) la barajul Oașa 

(km.75+950)- Transalpina- DN67C- A1  

75,00 

11 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km.3+949, loc. Vințu de Jos, 

jud. Alba 
75,00 

  

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a 

documentației de avizare a lucrărilor de investiții, studii de fezabilitate, 

aferente obiectivului: 

877,00 

1 
Strategia de dezvoltare, modernizare și întreținere a rețelei de drumuri județene 

2015-2020 
50,00 

2 

Studiu privind managementul stării tehnice a drumurilor județene din județul 

Alba - Baza de date privind gestionarea rețelei de drumuri județene din județul 

Alba 

100,00 

3 

Actualizare studiu privind "Conectarea Domeniului Schiabil Șureanu la rețeaua 

TEN-T prin reabilitarea drumului județean  DJ704, de la Poarta Raiului 

(km.60+30)  la barajul Oașa (km.75+950)- Transalpina-DN67C-A1" 

45,00 

4 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pe drumul județean DJ 

107I: Aiud(DN1) Aiudul de Sus-Rîmeț-Brădești-Geogel-Măcăreștu-Bîrlești 

Cătun-Cojocani-Valea Barnii-Bîrlești-Mogoș-Valea Albă-Ciuculești-Bucium-

Izbita-Coleșeni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000-km.76+540 - km.35+000          

552,00 

5 
Asigurarea  conectivității orașului Cugir la reteaua TEN-T prin construirea 

nodului rutier în zona de legătură a drumului județean  DJ704 cu DN7 
85,00 

6 
Expertiza tehnică și D.A.L.I. "Pod pe DJ107, peste râul Mureș, km. 4+587, loc. 

Teleac, jud. Alba 
15,00 

7 
Expertiza tehnică și D.A.L.I. "Pod pe DJ107E, peste râul Mureș, km. 3+895, 

loc. Ciumbrud, jud. Alba 
15,00 

8 
Actualizare Expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru "Consolidare pod pe DJ705B 

peste râul Mureș, km.3+949, loc. Vințu de Jos, jud. Alba" 
15,00 

   
 

 
 

 

  PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                          Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind modificarea echipei de proiect pentru armonizarea activităţilor compartimentelor din cadrul 

Consiliului Judeţean Alba cu cele ale proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 

Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” 
 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul Biroului resurse umane nr. 56/05.01.2016 privind modificarea echipei de proiect 

pentru armonizarea activităţilor compartimentelor din cadrul Consiliului Judeţean Alba cu cele ale proiectului 

„Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa”; 

Văzând: 

-  dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 356 din 26 august 2015; 

- contractul de finanţare nr. 129096/04.05.2012 încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Ministerul 

Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management 

pentru Programul Operaţional Sectorial MEDIU, împreună cu actele adiționale de modificare ulterioare.  

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 - art. 34 din Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1 Se modifică echipa de proiect pentru armonizarea activităţilor compartimentelor din cadrul 

Consiliului Judeţean Alba cu cele ale proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa 

şi ROSPA0043 Frumoasa”, urmând să aibă componenţa prevăzută în anexa nr. 1 – parte integrantă a 

prezentei dispoziţii. 

 Art. 2 Responsabilităţile și atribuţiile membrilor echipei de proiect sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 

– parte integrantă a  prezentei dispoziţii. 

 Art. 3 Art. 2 și art. 3 ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 412/01.10.2015 își 

încetează aplicabilitatea începând cu data emiterii prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului judeţului Alba, persoanelor desemnate în cadrul echipei de proiect, Direcţiei juridică şi relaţii 

publice și Biroului resurse umane. 

 

     PREŞEDINTE       Avizat pentru legalitate, 

    Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Vasile BUMBU 

Nr. 5 

Alba Iulia, 8 ianuarie 2016 

Anexa nr. 1 la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 5/8 ianuarie 2016                  

 

Echipa de proiect pentru armonizarea 

activităţilor compartimentelor din cadrul Consiliului Judeţean Alba cu cele ale proiectului 

„Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa” 

 

1. Lazăr Camelia Ileana   – şef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete     

– responsabil resurse umane 

2. Bucur Lenica    – șef serviciu, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism  

– responsabil monitorizare 

3. Negruț Liliana   – director executiv, Direcţia juridică și relaţii publice  

– responsabil juridic 
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     PREŞEDINTE       Avizat pentru legalitate, 

    Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Vasile BUMBU 

 

Anexa nr. 2 la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 5/8 ianuarie 2016  

                  

Responsabilităţile si atribuţiile  membrilor echipei de proiect pentru armonizarea 

activităţilor compartimentelor din cadrul Consiliului Judeţean Alba cu cele ale 

proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa” 

 

RESPONSABIL RESURSE UMANE 

Responsabilităţi și atribuții:  

 a.) gestionează organizarea şi desfășurarea procesului de selecţie pentru posturile vacante în cadrul 

proiectului;  

 b.) asigură înregistrarea în Revisal a tuturor operaţiunilor de legate de contractele individuale de 

muncă;  

 c.) urmărește întocmirea corectă a pontajului de către cel desemnat în acest sens; 

 d.) efectuează calculul salariilor și editarea lor pentru tot proiectul; 

 e.) asigură relaţia cu băncile în ceea ce priveşte alimentarea cardurilor; 

 f.) ține evidența lunară a numărului de salariați pe proiect; 

 g.) ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a învoirilor, a zilelor de concediu fără 

plată; 

 h.) întocmeşte adeverinţe de venit, adeverințe medicale, adeverințe de vechime pentru angajaţii 

proiectului; 

 i.) întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor personale ale angajaţilor pe proiect; 

 j.) asigură arhivarea și păstrarea în bune condiţii a documentelor proiectului. 

 

RESPONSABIL MONITORIZARE 

Responsabilităţi și atribuții:  
a.) propune constituirea echipei pluridisciplinare în vederea asigurării procesului de monitorizare, în 

funcție de specificul proiectului; 

b.) elaborează planul semestrial de vizite în teren privind monitorizarea proiectelor; 

c.) propune proceduri de lucru privind activitatea de monitorizare (tip raport, indicatori, periodicitate, 

etc); 

d.) efectuează  vizite de monitorizare în teren a proiectului;  

e.) întocmește rapoarte de monitorizare privind progresul proiectului atât în perioada de implementare cât 

și în perioada de sustenabilitate; 

f.) centralizează informaţii pentru constituirea bazei de date cu privire la implementarea proiectului. 

 

RESPONSABIL JURIDIC 

Responsabilităţi și atribuții:  

a.) colaborează la fundamentarea şi elaborarea reglementărilor specifice activităţii consiliului judeţean, 

constând în proiecte de hotărâri, dispoziţii ale preşedintelui, regulamente şi alte acte cu caracter normativ 

elaborate de consiliul județean, care devin necesare în desfăşurarea proiectului; 

b.) verifică şi avizează contractele individuale de munca încheiate între Judeţul Alba şi salariatii angajați 

pe proiect;  

c.) întocmeşte lucrările premergătoare rezolvării reclamaţiilor administrative prealabile adresate 

Consiliului Judeţean Alba în temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare sau în temeiul Legii nr. 340/2004 privind prefectul instituţia prefectului, cu 

modificările și completările ulterioare prin care se solicită revocarea sau modificarea actelor administrative 

adoptate de consiliul judeţean sau emise de preşedintele acestuia care vizează direct sau indirect proiectul; 

d.) participă împreună cu personalul desemnat din cadrul direcţiilor de specialitate ale consiliului judeţean 

la concilierile privind soluţionarea pe cale amiabilă, extraprocesuală a unor neînţelegeri apărute în cadrul 

raporturilor Consiliului Judeţean Alba cu terţe persoane fizice sau juridice în legătură cu proiectul, în vederea 

preîntâmpinării unor litigii; 

e.) colaborează cu personalul angajat pe proiect în vederea efectuării unor lucrări de competenţa acestora 

sau în vederea obţinerii de date ori informaţii din activitatea lor necesare întocmirii lucrărilor juridice. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind modificarea echipei de implementare a proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei 

revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul Biroului resurse umane nr. 58/05.01.2016 privind modificarea echipei de 

implementare a proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia”; 

Văzând: 

-  dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 113 din 20 mai 2015 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- contractul de finanţare PA16/RO12-LP9/18.02.2015, încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului, privind acordarea finanţării 

nerambursabile pentru implementarea proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire 

monument istoric restaurată în Alba Iulia”. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 - art. 34 din Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1 Se modifică echipa de implementare a proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei 

revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, urmând să aibă componenţa prevăzută în 

anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

 Art. 2 Responsabilităţile și atribuţiile membrilor echipei de proiect sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 

– parte integrantă a  prezentei dispoziţii. 

 Art. 3 Art. 2 și art. 3 ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 113 din 20 mai 2015 

cu modificările și completările ulterioare își încetează aplicabilitatea începând cu data emiterii prezentei 

dispoziții. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului judeţului Alba, persoanelor desemnate în cadrul echipei de proiect, Direcţiei juridică şi relaţii 

publice și Biroului resurse umane. 

 

     PREŞEDINTE       Avizat pentru legalitate, 

    Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Vasile BUMBU 

Nr. 6 

Alba Iulia, 8 ianuarie 2016 

Anexa nr. 1 la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 6/8 ianuarie 2016                  

 

Echipa de implementare  a proiectului:„Museikon. Un nou muzeu al icoanei 

revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” 

 

1. Prejban Nicoleta Noemi  – consilier superior, Direcţia tehnică     

 – responsabil tehnic 1 

2. Drăghiciu Mihaela Anca  – consilier superior, Direcţia tehnică     

 – responsabil tehnic 2 

3. Făgădar Cornelia   - consilier superior, Direcţia tehnică     

 – responsabil tehnic 3 
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4. Horvat Paraschiva   – consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism – 

responsabil administrativ 1 

5. Hale Gabriela Cristina   – consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 

– responsabil administrativ 2 

6. Bodea Ioan    – director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 

– expert achiziții publice 

7. Matei Valy Virginia   – șef serviciu, Direcţia juridică și relații publice    – 

responsabil juridic 

8. Aitai Marian Florin   – director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete   

 – responsabil financiar 

9. Frățilă Alina     - inspector superior, Direcţia tehnica     

 – responsabil promovare 

10. Coman Voichita Maria  – architect șef,  Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism 

 – responsabil monitorizare  

 

     PREŞEDINTE       Avizat pentru legalitate, 

    Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Vasile BUMBU 

 

Anexa nr. 2 la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 6/8 ianuarie 2016           

 

Responsabilităţile și atribuțiile  membrilor echipei de implementare a proiectului 

„Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia” 

 

RESPONSABIL TEHNIC 1 

Responsabilităţi și atribuții:  

a.) contribuie la realizarea şi respectarea manualului de proceduri al proiectului, pe nivelul de competenţă 

şi expertiză; 

b.) contribuie la elaborarea documentaţiei suport necesară derulării proiectului; 

c.) ajută la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării activităţilor; 

d.) se implică în pregătirea documentaţiei necesare atribuirii contractelor din cadrul activităţii (caietul de 

sarcini, contractul, cerinţele minime de participare la proceduri, documentaţia de atribuire); 

e.) verifică transpunerea în cadrul contractelor a tuturor cerinţelor tehnice şi de calitate conform legislaţiei 

în vigoare şi cerinţelor beneficiarului; 

f.)  urmăreşte realizarea contractelor; 

g.) Furnizează informaţiile pentru întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare şi finale ale 

activităţilor pe pachetul de lucru respectiv. 

 

RESPONSABIL TEHNIC 2 

Responsabilităţi și atribuții:  

a.) contribuie la realizarea şi respectarea manualului de proceduri al proiectului, pe nivelul de competenţă 

şi expertiză; 

b.) contribuie la elaborarea documentaţiei suport necesară derulării proiectului; 

c.) ajută la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării activităţilor; 

d.) se implică în pregătirea documentaţiei necesare atribuirii contractelor din cadrul activităţii (caietul de 

sarcini, contractul, cerinţele minime de participare la proceduri, documentaţia de atribuire); 

e.) verifică transpunerea în cadrul contractelor a tuturor cerinţelor tehnice şi de calitate conform legislaţiei 

în vigoare şi cerinţelor beneficiarului; 

f.) urmăreşte realizarea contractelor; 

g.) furnizează informaţiile pentru întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare şi finale ale 

activităţilor pe pachetul de lucru respectiv. 

 

RESPONSABIL TEHNIC 3 

Responsabilităţi și atribuții:  

a.) contribuie la realizarea şi respectarea manualului de proceduri al proiectului, pe nivelul de competenţă 

şi expertiză; 

b.) contribuie la elaborarea documentaţiei suport necesară derulării proiectului; 

c.) ajută la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării activităţilor; 
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d.) se implică în pregătirea documentaţiei necesare atribuirii contractelor din cadrul activităţii (caietul de 

sarcini, contractul, cerinţele minime de participare la proceduri, documentaţia de atribuire); 

e.) verifică transpunerea în cadrul contractelor a tuturor cerinţelor tehnice şi de calitate conform legislaţiei 

în vigoare şi cerinţelor beneficiarului; 

f.) urmăreşte realizarea contractelor; 

g.) furnizează informaţiile pentru întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare şi finale ale 

activităţilor pe pachetul de lucru respectiv. 

 

RESPONSABIL ADMINISTRATIV 1 

Responsabilităţi și atribuții:  

a.) asigură înregistrarea, rezolvarea corespondenței și documentației transmise și primite referitoare la 

proiect; 

b.) furnizează suportul administrativ managerului de proiect; 

c.) asigură relaționarea între departamentele UIP; 

d.) asigură transmiterea rapoartelor către finanțator; 

e.) informează la timp managerul de proiect despre progresul înregistrat și facilitează îndeplinirea zilnică 

a obligațiilor  ce îi revin; 

f.) preconizează, comunică și rezolvă deficitul sau excedentul de resurse administrative pe parcursul 

derulării proiectului; 

g.) execută sarcinile ce îi revin conform solicitării managerului de proiect. 

 

RESPONSABIL ADMINISTRATIV 2 

Responsabilităţi și atribuții:   

a.) asigură înregistrarea, rezolvarea corespondenței și documentației transmise și primite referitoare la 

proiect; 

b.) furnizează suportul administrativ managerului de proiect; 

c.) asigură relaționarea între departamentele UIP; 

d.) asigură transmiterea rapoartelor către finanțator; 

e.) informează la timp managerul de proiect despre progresul înregistrat și facilitează îndeplinirea zilnică 

a obligațiilor  ce îi revin; 

f.) preconizează, comunică și rezolvă deficitul sau excedentul de resurse administrative pe parcursul 

derulării proiectului; 

g.) execută sarcinile ce îi revin conform solicitării managerului de proiect. 

 

EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE 

Responsabilităţi și atribuții:  

a.) asigură înregistrarea, rezolvarea corespondenței și documentației transmise și primite referitoare la 

achiziţiile publice; 

b.) furnizează informații cu privire la activitățile de achiziţii publice ale proiectului; 

c.) participă la activitățile legate de achizițiile publice desfăsurate în cadrul proiectului; 

d.) asigură transmiterea rapoartelor privind achiziţiile publice către finanțator; 

e.) informează la timp managerul de proiect despre progresul înregistrat și facilitează îndeplinirea zilnică 

a obligațiilor  ce îi revin; 

f.) execută sarcinile ce îi revin conform solicitarii managerului de proiect. 

 

RESPONSABIL JURIDIC 

Responsabilităţi și atribuții:  

a.) asigură legalitatea întregului proces de management a proiectului; 

b.) rezolvă întreaga corespondență cu specific juridic; 

c.) acordă consiliere juridică de specialitate membrilor UIP; 

d.) redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea Consiliului Județean Alba 

în cadrul proiectului; 

e.) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare, avizul negativ sau 

pozitiv precum și semnătura fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentelor respective; 

f.) redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea de implementare a 

proiectului; 

g.) acordă consultanță juridică cu privire la organizarea și desfăsurarea procedurilor de achiziții publice 

de servicii si lucrări. 
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RESPONSABIL FINANCIAR 

 Responsabilităţi și atribuții:   

 a.) realizează activităţile financiar–contabile ale proiectului, respectând legislaţia în vigoare; 

 b.) întocmeşte documentaţia pentru deschiderea de conturi necesare pentru proiect; 

 c.) realizează analize, situaţii şi rapoarte financiar–contabile la solicitarea celor interesaţi; 

 d.) sprijină responsabilul de proiect în furnizarea documentelor şi informaţiilor financiar – contabile 

solicitate de către  finanţator;  

 e.) dezvoltă şi întreţine relaţii de colaborare şi informare cu instituţii publice în vederea desfăşurării în 

condiţiile legii, a activităţilor financiar – contabile; 

 f.) preconizează, comunică și rezolvă deficitul sau excedentul de resurse pe parcursul derulării 

proiectului; 

 g.) verifică toate documentele financiar-contabile ale proiectului. 

 

RESPONSABIL PROMOVARE 

 Responsabilităţi și atribuții:  

a.) asigură înregistrarea, rezolvarea corespondenței și documentației transmise și primite referitoare la 

proiect; 

b.) furnizează informații primare cu privire la activitătile proiectului; 

c.) organizează și desfasoară activitățile de relații cu publicul; 

d.) organizează activitatea de promovare, vizibilitate și publicitate a proiectului; 

e.) stabilește și gestionează un sistem de comunicare în cadrul UIP; 

f.) organizează întalnirile necesar a fi desfășurate pentru acțiunile proiectului; 

g.) emite invitațiile necesare organizării întalnirilor, conferințelor, vizitelor și ședințelor organizate pentru 

promovarea proiectului; 

h.) asigură relaționarea între departamentele UIP; 

i.) asigură transmiterea rapoartelor către finanțator; 

j.) informează la timp managerul de proiect despre progresul înregistrat și facilitează îndeplinirea zilnică 

a obligațiilor  ce îi revin; 

k.) execută sarcinile ce îi revin conform solicitării managerului de proiect. 

 

RESPONSABIL MONITORIZARE 

Responsabilităţi și atribuții:   
a.) propune constituirea echipei pluridisciplinare în vederea asigurării procesului de monitorizare, în 

funcție de specificul proiectului; 

b.) elaborează planul semestrial de vizite în teren privind monitorizarea proiectelor; 

c.) propune proceduri de lucru privind activitatea de monitorizare (tip raport, indicatori, periodicitate, 

etc); 

d.) efectuează  vizite de monitorizare în teren a proiectelor;  

e.) întocmește rapoarte de monitorizare privind progresul proiectelor atât în perioada de implementare cât 

și în perioada de sustenabilitate; 

f.) centralizează informaţii pentru constituirea bazei de date cu privire la implementarea proiectului. 

 

 

     PREŞEDINTE       Avizat pentru legalitate, 

    Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință extraordinară 

pe data de 14 ianuarie 2016 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 

 

DISPUN : 

 

 

 Art. 1 Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă extraordinară pe data de 14 ianuarie 2016, ora 11
00

, 

ședință ce va avea loc în sala „Mihai Viteazu” a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia. 

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

          1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ – teritoriale din județul 

Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2016 

             Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 
         2. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Alba a 

sumelor necesare asigurării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de 

masă, precum și pentru finanțarea învățământului special integrat pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 – 

2019 

 Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

       3. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

     PREŞEDINTE       Avizat pentru legalitate, 

    Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Vasile BUMBU 

 

 

Nr . 7 

Alba Iulia, 11 ianuarie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale, obiectelor 

de inventar și materialelor consumabile achiziționate de către Consiliul Județean Alba, Serviciul public 

Salvamont județean Alba, Centrul Militar județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

"Unirea" al județului Alba 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 331 din 11 ianuarie 2016 cu privire la 

constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale, obiectelor de inventar și 

materialelor consumabile achiziționate de către Consiliul Județean Alba, Serviciul public județean Salvamont 

Alba, Centrul Militar județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile 

publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1. Se constituie Comisiile de recepție a mijloacelor fixe / activelor fixe necorporale 

achiziționate de către Consiliul Județean Alba, pentru situațiile în care nu se constituie alte comisii de 

specialitate, în următoarea componență: 

Pentru aparatul propriu 

1. Membrii Comisiei de recepție a bunurilor cuprinse la următoarele grupe de clasificare din 

„Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”: 

Grupa 2.2.9 „Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de casă, control 

și  facturat”  

Grupa 3.2 „Aparatură birotică” 

Active fixe necorporale (licențe și programe informatice) 

 Membri titulari: 

Hațegan Paul Marius - șef serviciu, Serviciul administrativ 

Sava Luminița Iuliana - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului și informatică  

Dobra Eugen    - consilier, Direcția dezvoltare și bugete   

Membri de rezervă: 

Cărpinișan Virgil Stefan  - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului și informatică  

Corcescu Cornelia   - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului și informatică  

Radu Adriana   - consilier, Direcția dezvoltare și bugete   

Responsabil de inventar pe unitate: Popa Ioan – consilier, Direcția dezvoltare și bugete   

 

2. Membrii Comisiei de recepție a bunurilor cuprinse la următoarele grupe de clasificare din 

„Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”: 

Grupa 2. „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații” în afară de  bunurile 

cuprinse  la Grupa 2.2.9 „Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de casă, 

control și  facturat” 

Grupa 3. „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte 

active corporale” în afară de Grupa 3.2 „Aparatură birotică” 

Alte active fixe necorporale, în afară de licențe și programe informatice 

Membri titulari: 

Hațegan Paul Marius - șef serviciu, Serviciul administrativ 

Trifan Marius Vasile   - inspector de specialitate, Direcția gestionarea patrimoniului și  
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    informatică  

Dobra Eugen    - consilier, Direcția dezvoltare și bugete   

Membri de rezervă:  

Corcescu Cornelia   - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului și informatică  

Olariu Ioan Ștefan   - inspector de specialitate, Direcția dezvoltare și bugete   

Radu Adriana   - consilier, Direcția dezvoltare și bugete   

Responsabil de inventar pe unitate: Popa Ioan – consilier, Direcția dezvoltare și bugete   

 

Pentru Serviciul public județean Salvamont Alba 

 

3. Membrii Comisiei de recepție a bunurilor cuprinse la următoarele grupe de clasificare din 

„Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”: 

Grupa 2. „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații”  

Grupa 3. „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte 

active corporale”   

Active fixe necorporale  

Membri titulari: 

Susa Andrei Valentin - salvator montan, Serviciul public județean Salvamont Alba 

Krizbai Tiberiu  - salvator montan, Serviciul public județean Salvamont Alba 

Hațegan Paul Marius - șef serviciu, Serviciul administrativ 

Membri de rezervă: 

Bal Daniel Mihai  - salvator montan, Serviciul public județean Salvamont Alba 

Trifan Marius Vasile  - inspector de specialitate, Direcția gestionarea patrimoniului și  

    informatică  

Dobra Eugen    - consilier, Direcția dezvoltare și bugete     

Responsabil de inventar pe unitate: Popa Ioan – consilier, Direcția dezvoltare și bugete   

 

Pentru Centrul Militar județean Alba 

 

4. Membrii Comisiei de recepție a bunurilor cuprinse la următoarele grupe de clasificare din 

„Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”: 

Grupa 2. „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații”  

Grupa 3. „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte 

active corporale”   

Active fixe necorporale   

Membri titulari: 
Lt. Col. Cacovean Cornel  - Centrul Militar județean Alba 

Lt. Col. Ciornei Cristian  - Centrul Militar județean Alba 

Radu Adriana    - consilier, Direcția  dezvoltare și bugete 

Membri de rezervă: 

Cpt. Buta Robert Vasile  - Centrul Militar Județean Alba 

Trifan Marius Vasile  - inspector de specialitate, Direcția gestionarea patrimoniului și  

    informatică  

Dobra Eugen    - consilier,   Direcția dezvoltare și bugete     

Responsabil de inventar pe unitate: Popa Ioan – consilier, Direcția dezvoltare și bugete   

 

Pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba 

 

5. Membrii Comisiei de recepție a bunurilor cuprinse la următoarele grupe de clasificare din 

„Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe”: 

Grupa 2. „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații”  

Grupa 3. „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte 

active corporale”   

Active fixe necorporale   

Membri titulari: 
Col. Cîmpean Călin  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba 

Lt. Col. Hirean Gabriel - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba 

Trifan Marius Vasile  – inspector de specialitate, Direcția gestionarea patrimoniului și  

    informatică  

Membri de rezervă: 
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Lt. Col. Blăjan Călin  - Inspectoratul pentru Situatii de Urgență "Unirea" al județului Alba 

Cpt. Alexa Claudiu  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba 

Dobra Eugen    - consilier,  Direcția dezvoltare și bugete        

Responsabil de inventar pe unitate: Popa Ioan – consilier, Direcția dezvoltare și bugete   

 

Art. 2. Se constituie Comisiile de recepție a obiectelor de inventar și materialelor consumabile 

achiziționate de către Consiliul Județean Alba în următoarea componență: 

  

Pentru aparatul propriu 

 

1. Membrii Comisiei de recepție a obiectelor de inventar și materialelor consumabile:  

Membri titulari: 
Trifan Marius Vasile  - inspector de specialitate, Direcția gestionarea patrimoniului și  

    informatică  

Hațegan Paul Marius  - șef serviciu, Serviciul administrativ 

Popa Ioan    - consilier,  Direcția de dezvoltare și bugete      

Membri de rezervă: 

Țiff Viorica Maria   - consilier, Direcția dezvoltare și bugete          

Olariu Ioan Ștefan   - inspector de specialitate, Direcția dezvoltare și bugete          

Zaharie Vasile   - consilier, Direcția dezvoltare și bugete          

 

Pentru Serviciul public județean Salvamont Alba 

 

2. Membrii Comisiei de recepție a obiectelor de inventar și materialelor consumabile:  

Membri titulari: 
Susa Andrei Valentin - salvator montan, Serviciul public județean Salvamont Alba 

Krizbai Tiberiu   - salvator montan, Serviciul public județean Salvamont Alba 

Hațegan Paul Marius - șef serviciu, Serviciul administrativ 

Membri de rezervă: 

Bal Daniel Mihai   - salvator montan, Serviciul public județean Salvamont Alba 

Trifan Marius Vasile  - inspector de specialitate, Direcția gestionarea patrimoniului și  

    informatică  

Dobra Eugen    - consilier, Direcția dezvoltare și bugete          

 

Pentru Centrul Militar județean Alba 

 

3. Membrii Comisiei de recepție a obiectelor de inventar și materialelor consumabile: 

Membri titulari: 
Lt. Col. Cacovean Cornel - Centrul Militar județean Alba 

Lt. Col. Ciornei Cristian - Centrul Militar județean Alba 

Radu Adriana   - consilier, Direcția dezvoltare și bugete               

Membri de rezervă: 

Cpt. Buta Robert Vasile - Centrul Militar județean Alba 

Trifan Marius Vasile  - inspector de specialitate, Direcția gestionarea patrimoniului și 

 informatică  

Dobra Eugen    - consilier,  Direcția dezvoltare și bugete           

 

Pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba 

 

4. Membrii Comisiei de recepție a obiectelor de inventar și materialelor consumabile: 

Membri titulari: 
Col. Cîmpean Călin  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba 

Cpt. Alexa Claudiu  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba 

Popa Ioan    - consilier, Direcția dezvoltare și bugete     

Membri de rezervă: 

Lt. Col. Blajan Calin  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba 

Lt. Col. Hirean Gabriel - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba 

Dobra Eugen    - consilier, Direcția dezvoltare și bugete             
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Art. 3. 

alin. 1 Membrii comisiilor de recepție nominalizați la art. 1 și art. 2 au obligația să confirme prin 

semnatură pe documentele de recepție, primirea bunurilor la locul de depozitare, după ce verifică în mod 

amănunțit dacă sortimentul, cantitatea, calitatea și prețul corespund cu datele din documentele justificative. 

 alin. 2 În cazul în care la primirea produselor achiziționate se constată deteriorări, lipsuri sau 

nepotriviri calitative față de datele cuprinse în documentele însoțitoare, precum și alte indicii cu privire la 

integritatea bunurilor, comisia de recepție menționează și înregistrează diferențele existente. 

 

Art. 4. La recepția mijloacelor fixe / activelor fixe necorporale, Procesul verbal de recepție va fi 

semnat și de catre Responsabilul de inventar pe unitate, iar dacă mijloacele fixe / activele fixe necorporale 

sunt repartizate direct la locurile de folosință atunci acest document  va fi semnat și de către persoana care le 

ia în primire. 

 

Art. 5. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din Procedura operaţională 

privind recepţia stocurilor, mijloacelor fixe și serviciilor achiziţionate. 

 

Art. 6. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 17/21.01.2014 privind constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, obiectelor de 

inventar și materialelor consumabile achiziționate de către Consiliul Județean Alba, își încetează 

aplicabilitatea. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului județului Alba, persoanelor desemnate în cadrul comisiilor, Biroului resurse umane, Serviciului 

administrativ, Direcţiei gestionarea patrimoniului și informatică, Direcției dezvoltare și bugete,  Serviciului 

public județean Salvamont Alba, Centrului Militar județean Alba și Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

"Unirea" al județului Alba. 

 

     PREŞEDINTE       Avizat pentru legalitate, 

    Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 9 

Alba Iulia, 13 ianuarie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință ordinară 

pe data de 28 ianuarie 2016 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare 

 

DISPUN : 

 

 Art. 1 Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă ordinară pe data de 28 ianuarie 2016, ora 11
00

, 

ședință ce va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba 

Iulia (str. IIC Brătianu, nr. 1). 

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

          1. Proiect de hotărâre privind includerea unui bun în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba 

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

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici și a cotei de 

cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Alba, pentru obiectivul “Modernizare drum județean DJ 107: 

Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – 

Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 

035, TRONSON II de la km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba” 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii  și a 

cotei de cofinanțare la obiectivul “Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 

Alba Iulia - SALA UNIRII” 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor judeţene, administrate de 

Consiliul judeţean Alba la 31 decembrie 2015 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba       

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării și actualizării Regulamentului de funcționare a 

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism  

             Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba  

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului județean Alba  în 

Consiliul  de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “SIMPLA – Planificare durabilă 

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

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

capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile” 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajamentului de asumare a sustenabilității rezultatului 

proiectului “Managementul integrat al siturilor ROSCI 0085 Frumoasa ROSPA 0043 Frumoasa” pentru o 

perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea acestuia 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor de cooperare externă al Consiliului 

Judeţean Alba pentru anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care 

deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru autovehiculele care 

deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine  

            Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanţare nerambursabilă din 

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

privind regimul finanţărilor  nerambursabile alocate de la bugetul judeţului Alba pentru activităţi nonprofit 

de interes judeţean  

Inițiatori :  Consilierii județeni Florea Ioan,  Fulea Dumitru,  Marincaș Ion  

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenţii Clubului Sportiv „Universitatea” Alba Iulia 

în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2016 

Inițiatori :  Consilierii județeni Florea Ioan,  Fulea Dumitru,  Marincaș Ion  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia „Handbal Club Alba-

Sebeş”, pentru anul 2016 

Inițiatori :  Consilierii județeni Florea Ioan,  Fulea Dumitru,  Marincaș Ion  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Județului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de 

Volei Alba-Blaj”, pentru anul 2016 

Inițiatori :  Consilierii județeni Florea Ioan,  Fulea Dumitru,  Marincaș Ion  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de 

Tenis Alba-Cugir”, pentru anul 2016 

Inițiatori :  Consilierii județeni Florea Ioan,  Fulea Dumitru,  Marincaș Ion  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii “Parcul 

Industrial Cugir“ SA pentru anul 2016  

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii “Drumuri şi 

Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014 

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 

lei, cu modificările şi completările ulterioare 

  Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Alba, bugetului propriu al 

Județului Alba, bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

20. Proiect de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, în anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

21. Planul strategic anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba  
Prezintă : Marincaș Ion, consilier județean 

22. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

     PREŞEDINTE       Avizat pentru legalitate, 

    Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Vasile BUMBU 

 

Nr . 16 

Alba Iulia, 21 ianuarie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind desemnarea unor membri în Comisia de disciplină 

pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul Biroului resurse umane nr. 1356 din 27 ianuarie 2016 cu privire la desemnarea 

membrilor în cadrul Comisiei de disciplina a Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 - art. 4 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de 

disciplina, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 Art. 1. Desemnez în calitate de membru în Comisia de disciplină pentru funcționarii publici din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, după cum urmează:  

 Membru titular 1:  

 doamna Potopea Dana    – consilier juridic, Serviciul juridic - contencios; 

 Membru supleant 1:  

 doamna Rusu Romana Maria   – consilier juridic, Biroul Audit; 

 Membru titular 2:  

 domnul Suciu Horațiu Zaharia  – șef birou, Biroul Resurse Umane; 

 Membru supleant 2: 

 doamna Perța Floare    – șef serviciu, Serviciul de administrare a 

        drumurilor județene 

 Art. 2. Membrii titulari si supleanți ai comisiei de disciplină nominalizați la art. 1, sunt desemnați pe  

o perioadă de 3 ani începând cu data constituirii comisiei, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.  

 

 Prezenta dispoziţie se comunică: Prefectului judeţului Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, 

Biroului resurse umane, membrilor desemnaţi, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

 

     PREŞEDINTE       Avizat pentru legalitate, 

    Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr. 18 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de recepție pentru icoane restaurate 

în cadrul Proiectului "Museikon. Un nou muzeu al icoanei 

revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia" 

 

 Președintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 1335/27 ianuarie 2016 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului județean Alba privind constituirea Comisiei de recepție pentru icoane restaurate în 

cadrul Proiectului "Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată 

în Alba Iulia"; 

Văzând Contractul de servicii nr. 573/5/30.03.2015 încheiat între Județul Alba prin Consiliul 

județean Alba și Bucur Mirel Art PFA; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUN 

 

Art. 1. Se constituie Comisia de recepție pentru icoane restaurate în cadrul Proiectului "Museikon. 

Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia" în următoarea 

componență: 

 Viorica PÎRV   - Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

 Alexandru ȘTIRBAN  - Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

Ana DUMITRAN   - Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

Nicoleta Noemi PREJBAN - Consiliul județean Alba; 

Aurora Petronela LUCA - Consiliul Județean Alba. 

Art. 2.  Documentele întocmite în urma acțiunii de recepție vor fi transmise Direcției   gestionarea 

patrimoniului şi informatică, Direcției de dezvoltare şi bugete, Direcției Tehnice și Direcției juridică şi   

relaţii publice. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului județului Alba; persoanelor desemnate în cadrul comisiei; Direcției Tehnice din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului județean Alba; Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. 

 

     PREŞEDINTE       Avizat pentru legalitate, 

    Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr. 20 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2016                                                       
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de preluare de la Bucur Mirel Art PFA 

a ultimului lot de icoane restaurate și de predare a acestora 

Muzeului Național al Unirii Alba Iulia pentru a fi păstrate 

 

 Președintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr.1336/27 ianuarie 2016 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului județean Alba privind constituirea Comisiei de preluare de la Bucur Mirel Art PFA 

a ultimului lot de icoane restaurate și de predare a acestora Muzeului Național al Unirii Alba Iulia pentru a 

fi păstrate; 

Văzând: 

- Acordul de cesiune, administrare/folosință nr. 5172/1255/2014  încheiat între Județul Alba prin 

Consiliul județean Alba și Arhiepiscopiei Ortodoxă de Alba Iulia privind bunurile culturale din colecțiile 

Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia ce vor constitui patrimonial initial al muzeului icoanei "Museikon"; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 60/27.03.2014 privind completarea bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului, existente la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUN 

 

Art. 1.Se constituie Comisia de preluare de la Bucur Mirel Art PFA a ultimului lot de icoane 

restaurate și de predare a acestora Muzeului Național al Unirii Alba Iulia pentru a fi păstrate, în 

următoarea componență: 

Nicoleta Noemi PREJBAN - consilier superior, Direcția Tehnică - Consiliul județean Alba; 

Ioan POPA   - consilier superior, Direcția Dezvoltare și bugete - Consiliul județean  

    Alba; 

Aurora Petronela LUCA - consilier principal, Direcția Tehnică - Consiliul județean Alba. 

Membri de rezervă: 

Alina FRĂȚILĂ - consilier superior, Direcția Tehnică - Consiliul județean Alba; 

Nicolae POPA - consilier principal, Direcția Tehnică - Consiliul județean Alba. 

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de preluare sunt: identificarea bunurilor (icoane), inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, întocmirea procesului verbal de predare-primire și a protocoalelor de 

predare-preluare. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de preluare vor fi transmise Direcțiilor din aparatul 

de specialitate al consiliului județean și Muzeului Național al Unirii Alba. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului județului Alba; persoanelor desemnate în cadrul comisiei; Direcțiilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului județean Alba; Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. 

 

     PREŞEDINTE       Avizat pentru legalitate, 

    Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 21 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2016                                                
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

cu privire la constituirea Comisiei de recepție a serviciilor 

și reparațiilor curente achiziționate de către Consiliul Județean Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 1262 din 26 ianuarie 2016 cu privire la 

constituirea Comisiei de recepție a serviciilor și reparațiilor curente achiziționate de către Consiliul Județean 

Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emite prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1. Se constituie Comisia de recepție a serviciilor și reparațiilor curente achiziționate de către 

Consiliul Județean Alba, în următoarea componență: 

 Membri titulari: 

Hațegan Paul Marius - șef serviciu, Serviciul administrativ 

Trifan Marius Vasile   - inspector de specialitate, Direcția gestionarea patrimoniului și  

    informatică  

Radu Vasile Filip  - muncitor calificat II, Direcția gestionarea patrimoniului și  informatică  

Membri de rezervă:  

Bobar Cristina   - inspector de specialitate, Direcția gestionarea patrimoniului și  

    informatică 

Dreghiciu Nicolae Alin - referent, Direcția gestionarea patrimoniului și informatică   

Șușman Viorel   - referent, Direcția gestionarea patrimoniului și informatică 

Art. 2. Documentele întocmite în urma acțiunii de recepție vor fi transmise Direcției   gestionarea 

patrimoniului şi informatică și Direcției de dezvoltare şi bugete. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului județului Alba; persoanelor desemnate în cadrul comisiei; Biroului resurse umane, Serviciului 

administrativ, Direcţiei gestionarea patrimoniului și informatică, Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba. 

 

 

     PREŞEDINTE       Avizat pentru legalitate, 

    Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr. 22 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2016  
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

                                  Nesecret 

 

ORDIN NR. 41 
 

       Prefectul judeţului Alba – Gheorghe Feneşer; 

      Văzând referatul de specialitate nr.1/07.01.2016 privind emiterea Ordinului prefectului referitor 

 la protecţia persoanelor fără adăpost aflate în dificultate în perioada sezonului rece 2015-2016 ; 

       Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu  modificări şi completări prin Legea nr.15/2005,  Ordinului 

Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 

pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, modificat de O.M.I.R.A. nr.217/2007, 

Hotărârii Guvernului nr.2288/2005 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură 

ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor 

de urgenţă, Procedurii comune nr. RA/27115/73537MC/2012 pentru prevenirea deceselor prin hipotermie a 

persoanelor fără adăpost şi a celor din spaţii neîncălzite, iniţiată de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor 

Interne, prevederilor art.19 alin.(1) lit.g din Legea nr.340/2004 privind instituţia prefectului, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, 

  În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia  

prefectului, republicată, emit prezentul 

 

O R D I N: 

 

     Art. 1   Având în vedere temperaturile scăzute prognozate pentru perioada următoare, la nivelul 

unităţilor administraţiilor  publice locale vor fi dispuse următoarele măsuri de protecţie a populaţiei pentru 

sezonul rece 2015-2016: 

 a. identificarea, preluarea şi transportul persoanelor aflate în dificultate şi fără adăpost, în spaţiile 

special amenajate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale; 

b. asigurarea accesului în aşezămintele special destinate acestui scop tuturor persoanelor aflate în 

dificultate şi fără adăpost; 

c. identificarea persoanelor care locuiesc în spaţii fără încălzire şi relocarea acestora în perioadele cu 

temperaturi negative extreme; 

d. implicarea în activităţile de preluare şi transport a persoanelor fără adăpost, a tuturor instituţiilor cu 

atribuţii în domeniul protecţiei populaţiei (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului 

Alba, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba, Poliţia Locală Judeţul Alba, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 

Alba, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba, Serviciul Poliţiei Rutiere Alba); 

e. efectuarea de către instituţiile cu atribuţii specifice a acţiunilor de patrulare în zonele cunoscute ca 

fiind frecventate de persoane fără adăpost şi notificarea celorlalte instituţii, în vederea disponibilizării celei 

mai apropiate resurse cu capacitate de preluare şi transport. 

Art.2   Instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei populaţiei, menţionate la art.1, vor asigura 

transmiterea în timp real a datelor privind misiunile executate pentru preluarea şi transportul persoanelor fără 

adăpost, către Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului 

Alba, la numerele de telefon 0258-810411, 0258-810497 şi numărul de fax 0258-810425. 

Art.3  Echipajele medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat au obligaţia ca după finalizarea 

misiunilor de intervenţie, să verifice pe timpul deplasării spre unităţile de reşedinţă şi să anunţe prezenţa 

persoanelor fără adăpost şi aflate în dificultate, în vederea trimiterii echipajelor de transport pentru preluarea 

acestora.  

Art.4   Situaţia privind cazurile de hipotermie şi misiunile de transport persoane fără adăpost, 

efectuate de instituţiile nominalizate prin prezentul ordin, se raportează centralizat pentru ultimele 24 de ore, 

până la ora 5,00 a zilei următoare, la Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al Judeţului Alba, conform machetei anexate care face parte din prezentul ordin. 
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Art.5   Eventualele cazuri de hipotermie identificate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, vor fi 

comunicate de către primari, în cel mai scurt timp şi Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba. 

Art.6   Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţa al Judeţului 

Alba va asigura transmiterea prezentului ordin comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, precum şi tuturor 

instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei populaţiei nominalizate.    

Art.7     Prezentul ordin va fi comunicat  prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă Ministerului Afacerilor Interne, 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba, Serviciului Judeţean de Ambulanţă 

Alba, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Alba, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba, Serviciului Poliţiei 

Rutiere Alba, Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba, şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului 

judeţul Alba.         

Alba Iulia, 7 ianuarie 2016 

 

Prefect, 

Gheorghe Feneşer 

 

ANEXA la Ordinul Prefectului nr. 41 / 07.01.2016 

MACHETA CENTRALIZATOARE 

Privind cazurile de hipotermie şi misiunile de transport persoane fără adăpost 

 din data de___________________ 

 

 

                        

INSTITUŢIA 
Misiuni de patrulare şi transport Persoane 

transportate 

Decese datorate 

hipotermiei Patrulare Transport 
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ORDINUL NR. 47 

          Prefectul Judeţului Alba,  Gheorghe Feneșer; Având în vedere prevederile O.U.G. nr.113/2011, 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările şi 

completările ulterioare,  Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena 

privind productia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul si desfacerea alimentelor, Ordinul 

Ministrului Sănătăţii. nr. 1225/ 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea 

instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, H.G. nr. 355/2007 

privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare,  H.G. nr. 857/2011 

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, Regulamentul 

(CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, Ordinul nr. 111/2008 privind aprobarea Normei 

sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi 

pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor 

alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, 

transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală;    

      Ţinând seama de prevederile art.6, alin. 1, punctul 1, litera b din H.G. nr.460/2006, pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr.340/2004;          În temeiul art.26, alin.1 şi art.27 alin.1 din Legea nr.340/2004, privind 

prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul  

ORDIN 

          Art. 1 Se constituie Comisia de control a activităţii furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi din 

judeţul Alba, în următoarea componenţă: 

- Onac Felicia Daniela, consilier superior Instituţia Prefectului-Judeţul Alba; 

- Popescu Alina, inspector social,  Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Alba; 

- Ciucă Simona, inspector, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Alba; 

- Bogdan Maricica, consilier, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Alba; 

- Presecan Mihaela, medic specialist, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba; 

- Medriş Cornel, asistent medical principal igienă, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba; 

- Chiper Lucian, consilier, Direcția Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba; 

- Iosif Romulus, consilier, Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor Alba; 

          Art. 2 Comisia îşi desfăşoară activitatea în perioada 12.01.2016-26.01.2016 şi are ca atribuţii 

principale verificarea activităţii furnizorilor de servicii sociale în ceea ce priveşte respectarea standardelor de 

cost şi calitate şi a normelor sanitar veterinare şi de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, 

păstrarea, transportul si desfacerea produselor alimentare. După finalizarea verificării, comisia va întocmi şi 

va prezenta Prefectului judeţului Alba, o informare cuprinzând rezultatele controlului.  

          Art. 3 Prezentul ordin va fi comunicat prin  grija  Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea 

Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă, Ministerului Afacerilor Interne şi 

instituţiilor nominalizate la art.1.                                                                        

                                                                                           Alba Iulia 11 ianuarie 2016 

 

 

Prefect, 

Gheorghe Feneșer 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 

ORDINUL NR. 50 

 

 

 Prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă republicată; 

- Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Ordinul comun al ministrului afacerilor interne şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice nr.99/2914/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a 

reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul 

situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 

2013-2016 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor 

generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul 

Ministrului Administraţiei şi Internelor 786/2005; 

- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, 

organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă; 

- Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 201/IG din 

06.01.2016; 

- Protocol privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din 

învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul 

Educaţiei Naţionale nr. 62170/9647/2013. 

În temeiul art. 26 alin.(1) și art. 27 din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următorul: 

 

ORDIN 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2016,  având 

următoarea structură: 

I. Baza legală 

II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal 

V. Documente de evidenţă 

VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi 

concursuri de specialitate 

VII. Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru 

situaţii de urgenţă 

VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii 

IX. Asigurarea logistică şi financiară 

 Art. 2  Personalul din cadrul comitetelor pentru situaţii de urgenţă planificat în serii de pregătire la 

Centrul Zonal de Pregătire Cluj Napoca, conform Anexei II punctul B din Planul de pregătire, şi care din 

motive obiective nu poate participa la cursuri în perioadele stabilite în anexă, va fi reprogramat în serii 

ulterioare, funcţie de posibilităţile Centrului Zonal de Pregătire. 

 Art. 3  Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă asigură 

transmiterea prezentului ordin persoanelor nominalizate, structurilor şi instituţiilor cu responsabilităţi în 

domeniu, precum și membrilor C.J.S.U. Alba.  
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 Art. 4  Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situații de urgență va comunica prezentul ordin Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență UNIREA al Județului Alba și îl va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Alba.        

Alba Iulia, 12.01.2016 

 

Președintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

 

PREFECT, 

GHEORGHE FENEŞER 

 

 

       VIZAT 

   Şef Serviciu 

                                                            Cazacu Ovidiu                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 75 

din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 

monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 
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