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CUPRINS 

 

I. HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

 

 1. Hotărârea nr. 38/17 martie  2016 privind încuviințarea cererii de modificare a Structurii 

organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

2. Hotărârea nr. 39/17 martie  2016 privind încetarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei 

SM SPEROMAX Alba a bunului -spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp., aflat în incinta Secţiei de 

neurologie şi psihiatrie din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3 şi darea acestuia în 

administrare Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia  

3. Hotărârea nr. 40/17 martie  2016 privind aprobarea Acordului de cooperare cu 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba pentru  implementarea Proiectului „Eficientizarea şi 

creşterea gradului de operaţionalizare a capacităţilor pentru protejarea patrimoniului public şi 

privat pe raza Judeţului Alba” 

4. Hotărârea nr. 41/17 martie  2016 privind aprobarea Acordului de cooperare cu 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba pentru  implementarea Proiectului 

„Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba” 

5. Hotărârea nr. 42/17 martie  2016 privind acordarea unei subvenţii Clubului Sportiv 

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

 6. Hotărârea nr. 43/17 martie  2016 privind rectificarea bugetului general al Judeţului 

Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba,  şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 

7. Hotărârea nr. 44/31 martie  2016 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de 

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

 8. Hotărârea nr. 45/31 martie  2016 privind desemnarea unui reprezentant din partea 

Consiliului Judeţean Alba în Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba 

 9. Hotărârea nr. 46/31 martie  2016 privind includerea unor bunuri în Inventarul 

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

S.A. Alba 

 10. Hotărârea nr. 47/31 martie  2016 privind  aprobarea documentaţiei cadastrale de 

comasare a imobilului proprietate publică a Judeţului Alba situat administrativ în satul Sîncrai, 

aparţinător municipiului Aiud, str. Andrei Mureşanu, nr. 100 

 11. Hotărârea nr. 48/31 martie  2016 privind aprobarea unui proces verbal de vecinătate 

 12. Hotărârea nr. 49/31 martie  2016 privind emiterea acordului pentru obţinerea 

Autorizaţiei de construire în vederea începerii lucrărilor de construire «Secţie Psihiatrie» şi a 

lucrărilor de reparaţii capitale la «Cabinet integrat de stomatologie», «Cardiologie şi medicină 

internă», «Căi de acces şi subsol», situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 

1989, nr. 23, în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 13. Hotărârea nr. 50/31 martie  2016 privind aprobarea modificării poziției nr. 54 din 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba 

 14. Hotărârea nr. 51/31 martie  2016 privind aprobarea Regulamentului Festivalului-

concurs ”Cultură pentru cultură - 2016”  

 15. Hotărârea nr. 52/31 martie  2016 privind acordarea unui mandat special,  

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA 

 16. Hotărârea nr. 53/31 martie  2016 privind validarea desemnării unui   membru în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba 

 17.  Hotărârea nr. 54/31 martie  2016 privind aprobarea Acordului de colaborare – cadru 

ce se va încheia între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Colegiul Economic “Dionisie 

Pop Marțian”Alba Iulia pentru organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba 

Carolina, ediția a III-a, în sustenabilitatea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea 

stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în Judeţul Alba, România”  
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 18.  Hotărârea nr. 55/31 martie  2016  privind respingerea plângerii prealabile formulată 

de domnul Iviniș Gheorghe Ioan 

 19.  Hotărârea nr. 56/31 martie  2016 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale 

pentru înscrierea dreptului de proprietate publică a Judeţului Alba, asupra imobilului "Construcţii 

şi teren aferent staţiei de pompare Gura Roşiei", situat administrativ în comuna Roşia Montană 

 20. Hotărârea nr. 57/31 martie  2016 

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

constituirii dreptului de administrare asupra acestuia în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia  

 21. Hotărârea nr. 58/31 martie  2016 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 

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

Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 22. Hotărârea nr. 59/31 martie  2016 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea 

continuității serviciului de transport public județean de persoane  prin curse regulate în Judeţul 

Alba 

 

II. DISPOZIȚII EMISE DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

 1. Dispoziția nr. 59/2 martie 2016 privind modificarea Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 52/29 februarie 2016 în sensul înlocuirii unui membru în comisia de 

concurs, la concursul organizat în data de  11 martie 2016 pentru ocuparea postului vacant de  

medic specialist în specialitatea chirurgie vasculară, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia 

2. Dispoziția nr. 61/2 martie 2016 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în 

vederea atribuirii prin achiziție directă, a contractului de servicii “Studiul de soluție privind 

modul de racordare la rețelele electrice de interes public pentru obiectivele “Alimentare cu 

energie electrică a Centrului de management integrat al deșeurilor Galda de Jos” și “Alimentare 

cu energie electrică a Stației de transfer deșeuri Tărăria” și obținerea avizelor tehnice de 

racordare” 

3. Dispoziția nr. 63/4 martie 2016 privind modificarea art. 1 al Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 477/4 noiembrie 2015 privind componența  Comisiei Tehnice 

constituite la nivelul județului Alba în vederea elaborării  “Planului de Menținere a Calității 

Aerului” 

4. Dispoziția nr. 66/7 martie 2016 privind constituirea Comisiei de recepție pentru 3 

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

clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia"  

5. Dispoziția nr. 67/7 martie 2016 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: “Achiziție de carburant auto  

- motorină şi benzină pentru autovehiculele aflate în Parcul auto al Consiliul Județean Alba, 

Serviciul Public Salvamont și Centrul Militar Județean Alba” 

6. Dispoziția nr. 68/9 martie 2016 privind înființarea comisiei de evaluare a 

managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba pe anul 2015 

7. Dispoziția nr. 69/9 martie 2016 privind înființarea comisiei de evaluare a 

managementului Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba pe anul 2015 

8. Dispoziția nr. 70/9 martie 2016 privind înființarea comisiei de evaluare a 

managementului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia pe anul 2015 

9. Dispoziția nr. 71/9 martie 2016 privind constituirea comisiei de predare a spaţiului din 

imobilul  situat administrativ în municipiul Alba Iulia P-ța Ion I.C. Brătianu, nr. 20, județul Alba, 

aparţinând proprietății private a Judeţului Alba, dat în administrare Tribunalului Alba prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 26/25 februarie 2016 

10. Dispoziția nr. 72/14 martie 2016 privind convocarea Consiliului Județean Alba în 

ședință extraordinară pe data de 17 martie 2016 

 11. Dispoziția nr. 75/15 martie 2016 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea directă a contractelor de servicii de dirigenție de șantier și de asistență tehnică din 
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partea proiectantului la obiectivul „Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu 

Consiliul Județean Alba cu extindere” 

12. Dispoziția nr. 77/15 martie 2016 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție 

pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului anual al 

Consiliului Județean Alba, anul 2016, domeniul ”Sportul de performanță” 

13. Dispoziția nr. 78/16 martie 2016 privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului 

Şef domnului Secară Victor Tudor  - consilier superior în cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului 

şi urbanism,  în perioada 17 - 19 martie 2016 

14. Dispoziția nr. 81/16 martie 2016 cu privire la stabilirea componenței comisiei de 

concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare în grad 

profesional, a funcționarilor publici de execuție 

15. Dispoziția nr. 83/21 martie 2016 privind modificarea repartizării pe trimestre a 

veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului propriu al Judeţului Alba pe anul 2016 

16. Dispoziția nr. 85/24 martie 2016 privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba în perioada 28 martie  – 2 aprilie 2016 

17. Dispoziția nr. 86/24 martie 2016 privind convocarea Consiliului Județean Alba în 

ședință ordinară pe data de 31 martie 2016 

18. Dispoziția nr. 87/24 martie 2016 cu privire la aprobarea comisiilor de concurs la 

concursul organizat în data de 15 aprilie 2016 pentru ocuparea funcţiilor vacante de şef secţie din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

19. Dispoziția nr. 88/25 martie 2016 privind desemnarea persoanelor din cadrul 

Consiliului Judeţean Alba în calitatea de membri ai Punctului Focal Naţional înfiinţat prin 

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

sector PLAnning)” finanţat de către Comisia Europeană în cadrul Programului Orizont 2020 

20. Dispoziția nr. 89/28 martie 2016 privind constituirea Comisiei de soluționare a 

contestațiilor pentru rezultatele atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în cadrul 

Programului anual al Consiliului Județean Alba, anul 2016, domeniul ”Sportul de performanță” 

21. Dispoziția nr. 90/28 martie 2016 privind modificarea Regulamentului intern al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

22. Dispoziția nr. 91/29 martie 2016 privind constituirea Comisiei de preluare de la 

Asociaţia SM SPEROMAX Alba Iulia la Consiliul Judeţean Alba, respectiv de predare către 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unui bun imobil în suprafaţă de 27 mp.,  situat în în 

municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, în incinta Secției de neurologie și psihiatrie a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba 

23. Dispoziția nr. 94/31 martie 2016 privind modificarea repartizării pe trimester a 

veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului propriu al Judeţului Alba, pe anul 2016 

24. Dispoziția nr. 95/31 martie 2016 privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru 

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

traseul Gîrbova-Sebeș, operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

25. Dispoziția nr. 96/31 martie 2016 privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru 

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

traseul Șpring-Sebeș, operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

26. Dispoziția nr. 97/31 martie 2016 privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru 

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

traseul Săliștea-Sebeș, operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

27. Dispoziția nr. 98/31 martie 2016 privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru 

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

traseul Daia Română-Sebeș, operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

28. Dispoziția nr. 99/31 martie 2016 privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru 

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

traseul Șugag-Sebeș, operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

29. Dispoziția nr. 100/31 martie 2016 privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru 

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

traseul Pianu de Sus-Sebeș, operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 
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30. Dispoziția nr. 101/31 martie 2016 privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru 

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

traseul Alba Iulia-Sebeș, operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

31. Dispoziția nr. 102/31 martie 2016 privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru 

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

traseul Cugir-Sebeș, operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

III. ORDINE EMISE DE PREFECTUL JUDEȚULUI ALBA 

 

 1. Ordinul nr. 91/2 martie 2016 privind actualizarea Colegiului Prefectural al județului 

Alba 

 2. Ordinul nr. 93/2 martie 2016 privind constituirea Comisiei de verificare a modului în 

care au fost salubrizate cursurile de apă 

 3. Ordinul nr. 98/8 martie 2016 privind actualizarea Comisiei de constatare, evaluare și 

validare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase 

 4. Ordinul nr. 100/14 martie 2016 privind reactualizarea Comitetului Consultativ de 

Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 

 5. Ordinul nr. 102/14 martie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului 

prefectului  județului Alba nr. 286/2011 

 6. Ordinul nr. 103/14 martie 2016 privind constituirea Comisiei mixte de verificare în 

creșe și alte unități de educație timpurie antepreșcolară a respectării reglementărilor în vigoare 

cuprinse în normele din domeniul sănătății publice 

 7. Ordinul nr. 112/22 martie 2016 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din 

județul Alba pentru alegerile locale din 5 iunie 2016 

 8. Ordinul nr. 113/22 martie 2016 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului 

județean Alba și al consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor din județul Alba 

 9. Ordinul nr. 120/29 martie 2016 privind constituirea Comisiei  tehnice județene cu 

atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației 

publice și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate 

ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare, în domeniul alegerilor 

locale 

 10. Ordinul nr. 122/28 martie 2016 privind constituirea Comisiei de evaluare pentru 

atribuirea contractului de achiziție publică prin procedura ”cerere de oferta” în vederea tipăririi 

buletinelor de vot pentru alegerile locale din anul 2016 

 11. Ordinul nr. 124/29 martie 2016 privind stabilirea modelelor ștampilelor care vor fi 

folosite la alegerile locale din 5 iunie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii de modificare a Structurii organizatorice 

 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 martie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii de modificare a Structurii organizatorice a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii de modificare a 

Structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 4352/14 martie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba;   

- decizia nr. 1/10 martie 2016 a Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, însoțită de nota de fundamentare a managerului și a directorului medical ai spitalului, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 4266/11 martie 2016. 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială ; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 172 alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G.  nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 

Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 15 lit. d din Normele metodologice de aplicare a O.U.G.  nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației 

publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, 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 prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Încuviințează cererea (anexa prezentei hotărâri) adresată Ministerului Sănătății în vederea 

obţinerii avizului conform  de modificare a Structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgență Alba 

Iulia, prin reducerea numărului de paturi la unele secții, înființarea în cadrul structurii organizatorice a unui 

compartiment independent de Cronici în orașul Zlatna (în locația fostului Spital Orășenesc Zlatna) și 

transformarea Compartimentului de Prevenire și Combatere a Infecțiilor Nosocomiale în Serviciul de 

Prevenire și Combatere a Infecțiilor Nosocomiale 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba și Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 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: Ministerului Sănătății, Prefectului Judeţului Alba; Biroului 

resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; Direcţiei juridică şi relații publice 

și Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba ; Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.  

     PREŞEDINTE,             Contrasemnează 

            Ion DUMITREL                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                 Vasile BUMBU 

   

Nr. 38 

Alba Iulia, 17 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei SM SPEROMAX Alba a bunului -spaţiu în 

suprafaţă utilă de 27,2 mp., aflat în incinta Secţiei de neurologie şi psihiatrie din municipiul Alba 

Iulia, str. Unirii nr. 1-3 şi darea acestuia în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 martie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încetarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei SM SPEROMAX 

Alba a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp., aflat în incinta Secţiei de neurologie şi psihiatrie din 

municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, şi darea acestuia în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea dării în folosinţă gratuită 

Asociaţiei SM SPEROMAX Alba a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp., aflat în incinta Secţiei de 

neurologie şi psihiatrie din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, şi darea acestuia în administrare 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

 - raportul de specialitate nr. 4164/10 martie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: 

 - adresa Asociaţiei SM SPEROMAX Alba nr. 12/15 februarie 2016, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Alba sub nr. 2885/19 februarie 2016; 

- adresa Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia nr. 4033/9 martie 2016, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Alba sub nr. 4127/9 martie 2016; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 30/2008 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei 

SM SPEROMAX Alba a bunului spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp., din incinta Secţiei de neurologie şi 

psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

Luând în considerare 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. 123 alin. 1 și art. 124 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; 

- art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, 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. Încetează prin acordul părților darea în folosinţă gratuită Asociaţiei SM SPEROMAX Alba, 

a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp., situat în clădirea "Birou internări", aflat în incinta Secţiei de 

neurologie şi psihiatrie din municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3.  

Art. 2. Se aprobă darea în administrare Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia, a spaţiului 

menţionat la art. 1, pentru o perioadă nedeterminată. 

Art. 3. Preluarea bunului din folosința Asociaţiei SM SPEROMAX Alba și predarea acestuia  

Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia se face pe bază de proces verbal, în termen de 30 de zile de la 

adoptarea prezentei hotărâri. 

Art. 4. Dreptul de administrare instituit în favoarea Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia va fi 

exercitat în mod similar, în condiţiile şi limitele Contractului de administrare nr. 1324-1479/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică 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; Asociaţiei SM SPEROMAX Alba; 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba; Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică și Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

Nr. 39 

Alba Iulia, 17 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

pentru  implementarea Proiectului „Eficientizarea şi creşterea gradului de operaţionalizare a 

capacităţilor pentru protejarea patrimoniului public şi privat pe raza Judeţului Alba” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Alba pentru  implementarea Proiectului „Eficientizarea şi creşterea gradului de operaţionalizare a 

capacităţilor pentru protejarea patrimoniului public şi privat pe raza Judeţului Alba”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba pentru  implementarea Proiectului „Eficientizarea şi creşterea 

gradului de operaţionalizare a capacităţilor pentru protejarea patrimoniului public şi privat pe raza Judeţului 

Alba”; 

 - raportul de specialitate nr. 3984 din 8 martie 2016  al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba nr. 4/28 ianuarie 2016 

privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba pentru  

implementarea Proiectului „Eficientizarea şi creşterea gradului de operaţionalizare a capacităţilor pentru 

protejarea patrimoniului public şi privat pe raza Judeţului Alba”; 

Luând în considerare: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, cu modificările și completările 

ulterioare 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului „Eficientizarea şi creşterea gradului de 

operaţionalizare a capacităţilor pentru protejarea patrimoniului public şi privat pe raza Judeţului Alba” – 

potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă Acordul de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba pentru  

implementarea Proiectului „Eficientizarea şi creşterea gradului de operaţionalizare a capacităţilor pentru 

protejarea patrimoniului public şi privat pe raza Judeţului Alba” – potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modelul Contractului de împrumut de folosinţă (Comodat) şi anexa acestuia – 

potrivit anexelor nr. 3 și nr. 4 – părți integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică 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; Inspectoratului de Poliţie al 

Judeţului Alba, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

 Ion  DUMITREL                                                        Vasile BUMBU   

Nr. 40 

Alba Iulia, 17 martie 2016 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 40/17 martie 2016 

 

 

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 

AL JUDEȚULUI ALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE 

PUBLICA ALBA 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

P R O I E C T  

PENTRU EFICIENTIZAREA ŞI CREŞTEREA GRADULUI DE OPERAŢIONALIZARE A 

CAPACITĂŢILOR PENTRU PROTEJAREA  PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PE 

RAZA JUDEȚULUI ALBA 

 

 

 

ARGUMENTE 

 

Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică a reprezentat permanent o 

prioritate pentru instituţia noastră, care prin structurile sale a căutat să identifice cele mai eficiente forme şi 

modalităţi de realizare a acestui obiectiv.  

În acest sens, una dintre direcţiile de acţiune identificate pentru asigurarea ordinii şi siguranţei 

publice şi gestionarea eficientă şi calificată a problemelor care apar în acest domeniu se referă la creşterea 

mobilităţii echipajelor de patrulare şi intervenţie în vederea reducerii timpilor de răspuns la solicitările 

cetăţenilor, corelată cu asigurarea suportului tehnic pentru identificarea şi multiplicarea elementelor 

operative, necesare în desfăşurarea activităţilor specifice de la nivelul unităţii noastre. 

La nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba, motivaţia acestei creşteri din punct de vedere 

a asigurării suportului logistic, în urma evaluării efectuate, este determinată de coordonatele tehnico-

statistice, existente în prezent, care caracterizează dotarea cu mijloace de transport a Inspectoratului de 

Poliţie al Judeţului Alba.  

În fapt şi în drept, necesarul de autovehicule este de 482 bucăţi, ceea ce înseamnă că mobilitatea în 

ansamblu a tuturor structurilor este acoperită într-un procent de 51,45 %. Aceste valori reduse ale 

dotării cu mijloace de transport, generează şi deficitul pentru unitate, care în prezent se situează la 234 

bucăţi autovehicule. 

Din totalul de autovehicule aflate în exploatare, în cadrul tuturor structurilor asigurate logistic de 

către unitatea noastră, respectiv un număr de 258 mijloace de transport ( 216 mărci autohtone şi 42 mărci 

străine), majoritatea prezintă un grad de uzură avansat. Dintre elementele favorizante ale acestei uzurii este 

şi numărul de kilometri efectivi, realizaţi de către de către fiecare mijloc de transport, corelaţi cu vechimea 

acestor autovehicule, toate pe fondul insuficienţei resurselor bugetare alocate. Concret, unitatea dispune de 

un număr de 87 autovehicule cu vechimea în exploatare sub 5 ani, de 132 autovehicule cu vechimea între 5 

şi 10 ani, iar restul de 39 autovehicule cu vechimea peste 10 ani. Din totalul acestora, un număr de 89 

autovehicule au un rulaj sub 50.000 km efectivi, 9 autovehicule între 50.000-100.000 km. efectivi, 155 

autovehicule între 100.000-250.000 km efectivi, iar un număr de 5 autovehicule au peste 250.000 km. 

efectivi. 
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În cadrul unităţii, Serviciul Criminalistic este implicat într-un proces de euroconformizare pentru 

alinierea la cerinţele impuse desfăşurării activităţilor criminalistice de către Reţeaua Europeană a 

Institutelor de Criminalistică „ENFSI”. 

În acest sens, ca prim pas s-a reuşit amenajarea spaţiilor Serviciului Criminalistic de la reşedinţă, s-a 

obţinut acreditarea RENAR pentru activităţile derulate în cadrul laboratoarelor criminalistice, fapt ce se 

constituie ca o primă etapă realizată din obiectivul propus încă din anul 2010.  

Întrucât, în prezent, o problemă acută este cea legată de tehnica de fotografiere a locului faptei, 

solicităm pe această cale sprijin în vederea dotării cu aparate de fotografiat cu posibilitate de 

înregistrare audio-video, a compartimentelor de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei din cadrul 

inspectoratului – biroul specializat de la reşedinţă şi compartimentele de la municipii şi oraşe. 

Totodată, pentru creşterea eficienţei tuturor activităţilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor la 

nivelul unităţii şi micşorarea timpului de reacţie la evenimente, un element esenţial este şi asigurarea 

suportului tehnic de identificare şi multiplicare a elementelor operative, gestionare a comunicării şi 

diseminării informaţiilor la structurile competente, în speţă echipamente optice de supraveghere, de 

multiplicare, de calcul şi prelucrare date operative, toate compatibile cu sistemele de operare existente 

în prezent în reţelele de comunicaţii cu eşaloanele superioare. 

 

SCOP:     
1. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea, 

descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.  

2. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii de investigare tehnico-

ştiinţifică a locului faptei la Serviciul Criminalistic şi structuri criminalistice din cadrul poliţiilor 

municipale, orăşeneşti şi celelalte structuri operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba. 

3. Stoparea fenomenului infracţionalităţii silvice şi a celei din domeniul criminalităţii economico-

financiare. 

 

         OBIECTIVE: 

  1. Creşterea mobilităţii echipajelor de patrulare şi intervenţie la solicitările cetăţenilor.  

  2. Reducerea timpilor de răspuns a structurilor operative la solicitările primite din partea 

cetăţenilor. 

  3. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică foto, video de 

investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei, precum şi echipamente necesare protecţiei fizice, 

supravegherii operative, multiplicării, prelucrării şi comunicării imaginilor, astfel încât să se realizeze 

creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor specifice la nivelul tuturor structurilor operative. 

  4. În situaţia achiziţiei şi folosirii noii tehnici, cetăţenii judeţului, vor beneficia de un serviciu 

poliţienesc calitativ tehnic superior, eliminându-se unele neajunsuri privind obţinerea unor imagini şi 

înregistrări foto-audio-video şi realizarea unor paşi către creşterea siguranţei  persoanelor şi patrimoniului 

la nivelul judeţului. 

 5. Reducerea infracţionalităţii silvice şi a celei din domeniul criminalităţii economico-financiare 

prin crearea posibilităţii verificării în timp real în baze de date ale altor instituţii cu care cooperează Poliţia 

Română şi intervenţia operativă în aceste domenii împreună cu alte organisme abilitate, pentru luarea 

măsurilor legale care se impun. 

 

ACTIVITĂŢI:  
1. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba – Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, a 3 

bucăţi autovehicule, respectiv 1 autovehicul cu tracţiune 4x4 şi 2 autovehicule cu tracţiune 4x2, care să fie 

utilizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba. 

2. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

unui număr de 2 bucăţi binocluri cu înregistrare video şi 1 bucată cameră vedere termică pentru 

detecţie umană, pentru echiparea poliţiştilor din structurile operative în vederea creşterii eficienţei 

constatărilor de infracţiuni flagrante. 

3. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

unui număr de 5 bucăţi aparate de fotografiat cu posibilitate de înregistrare audio-video pentru 

înlocuirea aparatelor foarte uzate din dotarea compartimentelor criminalistice de la Serviciul criminalistic şi 

structurile criminalistice din cadrul poliţiilor municipale şi orăşeneşti, care nu mai prezintă siguranţă în 

ceea ce priveşte funcţionarea în condiţii optime. 

4. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 14 

bucăţi laptop-uri, 6 bucăţi imprimante color A4 cu laser, 4 bucăţi imprimante color A3 cu laser, 5 

bucăţi imprimante multifuncţionale şi 3 bucăţi sisteme informatice de calcul, pentru eficientizarea 

managementului documentelor în cadrul unităţii. 
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Toate aceste bunuri materiale, cuprinse în anexă, vor fi utilizate de Inspectoratul de Poliţie al 

Județului Alba, în baza unui contract de comodat, pe o perioadă de 10 ani, începând cu data la care acestea 

vor fi predate comodatarului pe bază de proces-verbal de predare-primire. 

 

 BENEFICIARII: 

Structurile operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba. 

 

ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI 

- conducerea inspectoratului;  

- serviciul criminalistic; 

- serviciul logistic; 

- serviciul comunicaţii şi informatică. 

 

GRUP ŢINTĂ 

Cetăţenii judeţului Alba care vor beneficia de un serviciu poliţienesc de calitate şi cu o eficienţă şi 

operativitate crescută. 

 

 PARTENERI 
 Consiliul Judeţean Alba prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

 

LOC DE IMPLEMENTARE:  

Judeţul Alba 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

Reducerea timpilor de răspuns a structurilor operative la solicitări din partea  cetăţenilor; 

Reducerea numărului de fapte antisociale sesizate şi constatate; 

Prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeosebi a celor cu violenţă; 

Intervenţia cu operativitate la semnalările prin Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 

"112" şi reducerea timpilor de intervenţie; 

Creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţeanului prin prezenţa activă în stradă a poliţiştilor. 

 

INDICATORI DE EVALUARE: 

 CANTITATIVI: 

Număr sesizări primite din partea cetăţenilor/Timpul de reacţie (timpul scurs de la primirea 

apelului până la prezentarea primului poliţist la locul indicat); 

Numărul de investigări tehnico-ştiinţifice a locului faptei cu grad sporit de „siguranţă tehnică” şi cu 

respectarea procedurilor de cercetare la faţa locului; 

Numărul de constatări de infracţiuni flagrante. 

 

 CALITATIVI: 

 Creşterea eficienţei activităţilor de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei în orice condiţii; 

Creşterea gradului de siguranţă şi a credibilităţii activităţilor lucrătorilor de poliţie. 

 

ANEXĂ:  

Buget estimativ 

Nr. 

crt. 
Activitate 

Cantitatea 

(buc) 

Buget estimat 

lei 

1 
Achiziţionarea de autovehicule cu tracţiune 4x2, care 

să fie predate în folosinţă la I.P.J. Alba 
2 buc 94.300  

2 
Achiziţionarea unui autovehicul cu tracţiune 4x4, care 

să fie predat în folosinţă la I.P.J. Alba 
1 buc 84.300 

3 
Achiziţionarea de binocluri cu înregistrare video, care 

să fie predate în folosinţa la I.P.J. Alba 
2 buc. 4.000 

4 

Achiziţionarea unei  camere de vedere termică pentru 

detecţie umană, care să fie predată în folosinţă la I.P.J. 

Alba 

1 buc 25.000 

5 
Achiziţionarea unor aparate de fotografiat cu 

posibilitate de înregistrare audio-video, care să fie 
5 buc 15.000 



 

12 

predate în folosinţă la I.P.J. Alba 

6 
Achiziţionarea de laptop-uri, care să fie predate în 

folosinţa la I.P.J. Alba 
14 buc 42.000 

7 
Achiziţionarea de imprimante color A4 cu laser, care 

să fie predate în folosinţă la I.P.J. Alba 
6 buc 14.400 

8 
Achiziţionarea de imprimante color A3 cu laser, care 

să fie predate în folosinţă la I.P.J. Alba 
4 buc 12.000 

9 
Achiziţionarea de multifuncţionale, care să fie predate 

în folosinţă la I.P.J. Alba 
5 buc 50.000 

10 
Achiziţionarea de sisteme informatice de calcul, care 

să fie predate în folosinţă la I.P.J. Alba 
3 buc 9.000 

Total estimate 350.000 

 

 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL 

JUDEŢULUI ALBA 

 

Desemnat șeful inspectoratului 

Comisar șef de poliţie 

 

Laurențiu CRIȘAN 

 

 

 

Contabil Şef, 

Comisar de poliţie Horia Mihai COTEȚ 

 

 

 

Şeful Serviciului Logistic, 

Comisar şef de poliţie Nicolae CETINĂ 

 

 

Vizat Birou Juridic, 

Consilier Juridic 

Subcomisar de poliţie Ioana-Mirela MUNTEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

       Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba 

 

Preşedinte, 

Ion MARINCAȘ 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 40/17 martie 2016 

                                                                                    

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI 

ALBA 

   Nr. ________ din ________                Nr. ________ din ___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ACORD  DE COOPERARE 
pentru implementarea Proiectului 

„Eficientizarea şi creşterea gradului de operaţionalizare a capacităţilor pentru protejarea 

patrimoniului public şi privat pe raza Judeţului Alba” 

 

 

I. Părţile 

  JUDEŢUL ALBA  prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-

dul I. C. Brătianu, nr. 1, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, preşedinte  

şi 

 INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEȚULUI ALBA, cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, B-dul. I.C. Brătianu, nr. 1B, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul comisar șef de poliţie 

LAURENȚIU CRIȘAN, desemnat şeful inspectoratului, 

    

au convenit la încheierea prezentului acord. 

     

 II.  Scopul  acordului 

 Art. 1.  Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru 

prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional la nivelul Judeţului Alba. 

 

  III.  Durata acordului 

 Art. 2. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi va avea o durată 

de 10 ani.  

 

 IV.  Obiectul acordului 

 Art. 3. Obiectul acordului îl constituie  implementarea Proiectului „Eficientizarea şi creşterea 

gradului de operaţionalizare a capacităţilor pentru protejarea patrimoniului public şi privat pe raza 

Judeţului Alba”.  

 

 V.  Obligaţiile părţilor 

 Art. 4. În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care le revin conform legii, părţile vor avea 

următoarele obligaţii: 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

Va achiziţiona şi va da în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani Inspectoratului de Poliție al 

Județului Alba, prin împrumut de folosinţă (comodat) următoarele bunuri: 

- autovehicule – 3 buc 

- binocluri cu înregistrare video – 2 buc 

- camere de vedere termică pentru detecţie umană – 1 buc 

- aparate de fotografiat cu posibilitate de înregistrare audio-video – 5 buc 

- laptop-uri – 14 buc 

- imprimante color A4 cu laser – 6 buc 

- imprimante color A3 cu laser – 4 buc 

- multifuncţionale – 5 buc 

- sisteme informatice de calcul – 3 buc 

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEȚULUI ALBA  

Va prelua spre folosinţă gratuită a următoarelor bunuri: autovehicule (3), binocluri cu înregistrare 

video (2), camere de vedere termică pentru detecţie umană (1), aparate de fotografiat cu posibilitate de 
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înregistrare audio-video (5), laptop-uri (14), imprimante color A4 cu laser (6), imprimante color A3 cu 

laser (4), multifuncţionale (5) şi sisteme informatice de calcul (3); 

Va asigura personalul necesar pentru utilizarea autovehiculelor, binoclurilor, camerei de vedere 

termică pentru detecţie umană, a aparatelor de fotografiat cu posibilitate de înregistrare audio-video, a 

laptop-urilor, a sistemelor de calcul, a imprimantelor şi a   multifuncţionalelor; 

Va asigura buna întreţinere a tuturor bunurilor menţionate mai sus; 

Va folosi bunurile primite în folosinţă gratuită numai pentru activităţile din cadrul proiectului. 

Va prezenta trimestrial Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 

rapoarte privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele obţinute. 

Va realiza în condiţii optime activităţi de dirijare a traficului rutier pe principalele artere de 

circulaţie; 

 

Art. 5.  Părţile au dreptul oricând de a propune şi alte activităţi considerate necesare în atingerea 

scopului comun şi realizarea activităţilor propuse în proiect.  

  

Art. 6. Părţile  vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

 

VI.   Comunicări 

Art. 7. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

Prezentul Acord s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 JUDEȚUL ALBA,  INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ALBA, 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA,       DESEMNAT ȘEFUL INSPECTORATULUI, 

PREȘEDINTE,               Comisar șef de poliție, 

          ION DUMITREL            LAURENȚIU CRIȘAN 
 

 

 
         Director executiv,                                                                             Contabil şef, 
        Marian  Florin AITAI                                                       Comisar Horea Mihai COTEȚ  
 
 
 
 
                      Vizat,                                                                               Şef Serviciul Logistic, 
                      C.F.P.                                                                      Comisar șef Nicolae CETINĂ 
                                                                           
                
 
                       Vizat,                                                                                     Vizat, 
              Serviciul Juridic                                                                   Consilier juridic 

       Subcomisar Ioana-Mirela MUNTEAN  
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 40/17 martie 2016 

                 

  

          JUDEŢUL  ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI 

ALBA 

 

   Nr. ________ din _________           Nr. ________ din ___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
CONTRACT-CADRU DE  ÎMPRUMUT  DE  FOLOSINȚĂ 

 
(COMODAT) 

 

Art. 1. Părțile contractului 

 JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
B-dul I. C. Brătianu, nr. 1, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, preşedinte, în calitate de 
comodant, 

şi 

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEȚULUI ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

B-dul. I.C. Brătianu, nr. 1B, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul comisar șef de poliţie 

LAURENȚIU CRIȘAN, desemnat şeful inspectoratului, în calitate de comodatar, 

 

În temeiul prevederilor art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 

modificările și completările ulterioare, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință 

(comodat), cu respectarea următoarelor clauze: 

    

  Art. 2. Obiectul  contractului 

Comodantul remite comodatarului, prin împrumut de folosință gratuită (pentru o perioadă de 10 

ani) următoarele bunuri mobile: 3 autovehicule, 2 binocluri cu înregistrare video, 1 cameră de vedere 

termică pentru detecţie umană, 5 aparate de fotografiat cu posibilitate de înregistrare audio-video, 14 

laptop-uri, 6 imprimante color A4 cu laser, 4 imprimante color A3 cu laser, 5 multifuncţionale şi 3 sisteme 

informatice de calcul, individualizate în procesul verbal de predare – primire, care au valoare contabilă de 

350.000 lei (TVA inclus), în vederea implementării Proiectului „Eficientizarea şi creşterea gradului de 

operaţionalizare a capacităţilor pentru protejarea patrimoniului public şi privat pe raza Judeţului  Alba”. 

Bunurile vor fi predate pe bază de proces verbal de predare primire, care va cuprinde toate 

accesoriile acestora și care constituie anexă la prezentul contract. 

   

  Art. 3. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, începând  cu data la care bunurile vor fi 

predate comodatarului pe bază de proces verbal de predare-primire. Pe durata de valabilitate a contractului, 

bunurile predate se află sub răspunderea juridică a comodatarului. 

Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen. 

Prezentul contract se prelungește de drept, fără alte formalități, pe aceiași perioadă menționată la 

alin. 1, dacă niciuna din părțile semnatare nu notifică intenția expresă de încetare, cu 30 zile înainte de 

expirarea termenului contractului. 

 

 Art. 4. Drepturile și obligațiile părților 

4.1. Comodantul are dreptul: 

a) de a preda cele 3 autovehicule, 2 binocluri cu înregistrare video, 1 cameră de vedere termică 

pentru detecţie umană, 5 aparate de fotografiat cu posibilitate de înregistrare audio-video, 14 laptop-uri, 6 

imprimante color A4 cu laser, 4 imprimante color A3 cu laser, 5 multifuncţionale şi 3 sisteme informatice 

de calcul; 

b) de a i se restitui  cele 3 autovehicule, 2 binocluri cu înregistrare video, 1 cameră de vedere 

termică pentru detecţie umană, 5 aparate de fotografiat cu posibilitate de înregistrare audio-video, 14 

laptop-uri, 6 imprimante color A4 cu laser, 4 imprimante color A3 cu laser, 5 multifuncţionale şi 3 sisteme 

informatice de calcul la încetarea contractului; 

c) de a fi informat anual despre starea în care se regăsesc bunurile. 
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4.2. Comodatarul are dreptul: 

- de a folosi bunurile pe perioada contractului în scopul realizării activităţilor propuse în cadrul 

proiectului; 

 

4.3. Comodantul se obligă: 

a) să remită cu titlu gratuit bunurile la data încheierii contractului și să  nu-l împiedice pe 

comodatar să le folosească pe perioada convenită; 

b) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe  unilateral 

contractul; 

 

4.4. Comodatarul se obligă: 

a) să se îngrijească ca un bun proprietar de conservarea bunurilor  remise  în comodat; 

b) să folosească bunurile conform destinației lor; 

c) să predea bunurile în stare de funcționare la data încetării contractului; 

d) să respecte termenele de revizii tehnice și cele aferente inspecțiilor tehnice periodice la o unitate 

de service autorizată; 

e) să facă asigurarea obligatorie de răspundere civilă și CASCO, obligatoriu; 

f) pentru cazul în care comodatarul utilizează bunurile în afara granițelor României, se va îngriji de 

obținerea documentelor necesare în acest sens și va suporta cheltuielile aferente obținerii acestora; 

g) să suporte toate taxele și impozitele datorate pentru bunul ce face obiectul contractului; 

h) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunurilor. 

i) să răspundă pentru prejudiciile aduse terţilor de bunurile prevăzute la art. 2 pe întreaga durată a 

contractului. 

 

Art. 5.  Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează: 

a) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice; 

b) prin restituirea bunurilor de către comodatar înaintea termenului prevăzut  în contract; 

c) prin reziliere, dacă una dintre părți nu își execută una din obligațiile enumerate în prezentul 

contract; 

d) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract fără acordul 

celeilalte părți sau nu își execută una din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă 

de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract; 

e) prin expirarea termenului prevăzut în contract. 

 

Art. 6. Riscuri 

6.1. Comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pieirii bunurilor în următoarele cazuri: 

- întrebuințarea acestora contrar destinației lor; 

- folosirea bunurilor după încetarea prezentului contract. 

6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii bunurilor este suportat de comodant. 

 

Art. 7. Cazul fortuit și forța majoră 

Niciuna din părțile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executare în mod 

necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului contract, dacă 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa 

cum este definită de lege. 

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 

(patruzecișiopt) de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor confirma printr-un 

înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră. 

 Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 

dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă 

daune-interese.  

Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu 

a folosit bunurile contrar destinaţiei şi dacă le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul 

contract. 
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Art. 8.   Notificări 

 În accepţiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinită daca va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 

 În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe 

această confirmare. 

 Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după 

cea în care a fost expediată. 

 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate în scris. 

 

 Art. 9.  Litigii 

 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 

 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile contractante se vor 

adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 

Art. 10.  Amendamente 

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adițional semnat de reprezentanții legali ai acestora. 

 

 Art. 11.  Clauze finale 

 Prevederilor prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil, precum și celelalte 

reglementări în vigoare în materie. 

Contractul însoțit de Procesul verbal de predare-primire, care este anexă și face parte integrantă din 

prezentul contract, s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, toate 

având aceeași valoare juridică. 

 Prezentul contract s-a încheiat azi................ 

 
                COMODANT,                                                 COMODATAR, 

 JUDEȚUL ALBA,  INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ALBA, 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA,       DESEMNAT ȘEFUL INSPECTORATULUI, 

PREȘEDINTE,                Comisar șef de poliție, 

          ION DUMITREL             LAURENȚIU CRIȘAN 
 
         Director executiv,                                                                             Contabil şef, 
        Marian  Florin AITAI                                                       Comisar Horea Mihai COTEȚ  
 
 
                      Vizat,                                                                               Şef Serviciul Logistic, 
                      C.F.P.                                                                      Comisar șef Nicolae CETINĂ 
                                                                           
                
                       Vizat,                                                                                     Vizat, 
              Serviciul Juridic                                                                   Consilier juridic 

       Subcomisar Ioana-Mirela MUNTEAN  
 

                                                    Anexa nr. 4 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 40/17 martie 2016 
 

Anexa 
la Contractul de împrumut de folosinţă nr. _________ 

 
 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE 
a bunulrilor care fac obiectul contractului de împrumut de folosinţă (comodat) nr.___________ 

 
 

 Art. 1 Prezentul document constituie anexa la contractul de împrumut de folosinţă (comodat) nr. 

___________. 

 

Art. 2 Judeţul Alba, prin Consiliul județean Alba predă, iar Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 

Alba recepţionează:  



 

18 

3 autovehicule,  

2 binocluri cu înregistrare video,  

1 cameră de vedere termică pentru detecţie umană,  

5 aparate de fotografiat cu posibilitate de înregistrare audio-video,  

14 laptop-uri,  

6 imprimante color A4 cu laser,  

4 imprimante color A3 cu laser,  

5 multifuncţionale şi  

3 sisteme informatice de calcul,  

care au valoare contabilă de 350.000 lei (TVA inclus) în stare tehnică corespunzătoare de 

funcţionare, fără avarii. Autovehiculele au 2 chei de contact (o cheie  cu telecomandă  şi o cheie fără 

telecomandă)  cu toate dotările aferente: 

  

  Autovehicule :    

 Culoare:                                                 

 Tip motor:                                              

 Număr:  

 Serie fabricaţie :  

 Serie caroserie :      

 Serie motor :            

 Carte identitate :     

 An fabricatie:         

            KM BORD              

            Rest rezervor 

 

Binocluri cu înregistrare video: 

Camere de vedere termică pentru detecţie umană:  

Aparate de fotografiat cu posibilitate de înregistrare audio-video: 

Laptop-uri:  

Imprimante color A4 cu laser:  

Imprimante color A3 cu laser:  

Multifuncţionale: 

Sisteme informatice de calcul: 

          

           Art. 3 Se predau documentele autovehiculelor, precum şi dotările aferente:  

        Documentele autovehiculelor : 

- dovada de circulaţie provizorie, în original,  valabilă 30 de zile (până la data de _________)  

- asigurare RCA, în original, valabilă 30 de zile (din _______ până în ________) 

- carte identitate auto, în original 

- anexă la certificatul de înmatriculare – inspecţii tehnice – în original 

- certificat de conformitate, în original 

- carnet garanţie şi service 

- manual utilizare auto 

- manual utilizare radio-CD 

           

Dotările aferente: 

- chit siguranţă auto ( trusă medicală, triunghi reflectorizant, stingător auto) 

- roată rezervă 

- cric auto 

- cheie roţi 

- radio-CD 

- faruri ceaţă 

……………. 

 
 

                COMODANT,                                                   COMODATAR, 

JUDEȚUL ALBA,  INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ALBA, 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA,       DESEMNAT ȘEFUL INSPECTORATULUI, 

PREȘEDINTE,          Comisar șef de poliție, 

          ION DUMITREL       LAURENȚIU CRIȘAN 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  

Alba pentru  implementarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Ordine Publică 

Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean «Avram Iancu»  Alba pentru  implementarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de 

Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram 

Iancu» Alba”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba pentru  implementarea Proiectului „Creşterea 

mobilităţii Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean «Avram Iancu» Alba”; 

 - raportul de specialitate nr. 3985 din 8 martie 2016  al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba nr. 8/25 februarie 2016 

privind aprobarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni 

din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba”; 

Luând în considerare: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 1 din Legea 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, cu modificările și completările 

ulterioare 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Ordine 

Publică Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba”- 

potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă Acordul de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  

Alba pentru  implementarea  Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Ordine Publică 

Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba”- potrivit anexei 

nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modelul Contractului de împrumut de folosinţă (Comodat) şi anexa acestuia – 

potrivit anexelor nr. 3 și nr. 4 – părți integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică 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; Inspectoratului Județean de 

Jandarmi «Avram Iancu» Alba, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

 Ion  DUMITREL                                                           Vasile BUMBU   

 

Nr. 41 

Alba Iulia, 17 martie 2016 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 41/17 martie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT 

pentru creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba  

 

SCOP 

Creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor prin reducerea timpului de intervenţie pentru căutarea 

şi descoperirea persoanelor aflate în dificultate în terenul muntos corespunzător zonei de responsabilitate a 

Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni şi eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere 

a faptelor antisociale. 

 

OBIECTIVE 

1. Creşterea eficienţei misiunilor specifice executate în mediul montan de Postul de Jandarmi 

Ordine Publică Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba. 

2. Creşterea mobilităţii echipajelor din cadrul Postul de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni 

din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba, pe timpul misiunilor de 

menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice în mediul montan. 

3. Reducerea timpului de răspuns pentru căutarea, descoperirea şi salvarea persoanelor aflate în 

dificultate în zona montană din responsabilitatea Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni. 

4. Reducerea timpului de intervenţie pentru depistarea autorilor unor fapte antisociale, pedepsite de 

legislaţia în vigoare, în teren muntos din responsabilitatea Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan 

Arieşeni. 

5. Creşterea gradului de cunoaştere a stării traseelor turistice şi a comunicaţiilor din zona de 

responsabilitate a Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni în vederea informării turiştilor şi a 

factorilor responsabili din zonă despre starea drumurilor, starea de întreţinere a indicatoarelor şi marcajelor 

montane, alunecărilor de teren şi locurilor unde s-au produs, posibilitatea producerii de avalanşe şi 

anunţarea din timp a populaţiei din zonă şi a turiştilor în vederea evitării accidentelor şi altor evenimente 

negative. 

6. Creşterea eficienţei misiunilor executate de Postul de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni 

din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba în cooperare/colaborare cu alte 

instituţii, conform legislaţiei în vigoare.  

 

JUSTIFICARE 

Structurile montane ale  Jandarmeriei Române sunt destinate pentru menţinerea ordinii publice în 

staţiunile montane şi pe traseele turistice, axându-se în permanenţă pe accentuarea prezenţei în mijlocul 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

 

 

 
 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE 

PUBLICĂ ALBA  

 

Nr._____________din_____________ 
 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
   

JANDARMERIA ROMÂNĂ 
 

 
 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 

                    «AVRAM IANCU» ALBA    
 

Nr. __________din ____________ 
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populaţiei, printr-un efort continuu de adaptare a modurilor sale de a acţiona în sprijinul cetăţenilor. În 

vederea armonizării şi compatibilizării sistemului românesc de ordine publică cu cele din statele Uniunii 

Europene, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, la nivel naţional au 

început să funcţioneze secţiile şi posturile de jandarmi montane. La nivelul Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean  «Avram Iancu»  Alba la această dată funcţionează 3 posturi de jandarmi montane dispuse la 

Şugag, Arieşeni şi Roşia Montană. 

Postul de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni are ca zonă de responsabilitate 

comunele Arieşeni şi Gîrda de Sus, cu o populaţie de 1765 locuitori, respectiv 1714 locuitori. 

 Comuna Arieşeni cuprinde un nr. de 18 sate cu o suprafaţă de 63,10 km
2
, este situată în Munţii 

Bihor – Vlădeasa, în Țara Moţilor, pe valea superioară a Arieşului Mare, în depresiunea Arieşeni, la o 

altitudine de aproximativ 830 m. Relieful comunei Arieşeni este în cea mai mare parte montan, cea mai 

mare altitudine de pe raza comunei fiind de 1849 m (Vârful Bihor). Pe raza comunei Arieşeni se află o 

suprafaţă totală de 3874 ha pădure, sub diferite forme de proprietate. Teritoriul de competenţă este străbătut 

de DN 75, care are o lungime de 14,2 km; drumuri comunale şi drumuri săteşti. Nu sunt comunicaţii 

feroviare. 

 Sate componente: Arieșeni, Avrămești, Bubești, Casa de Piatră, Cobleș, Dealu Bajului, Fața 

Cristesei, Fața Lăpușului, Galbena, Hodobana, Izlaz, Păntești, Pătrăhăițești, Poienița, Ravicești, Ștei-

Arieșeni, Sturu, Vanvucești 

Principalele obiective turistice de pe raza comunei sunt: 

Rezervația naturală Cheile Gîrdișoarei (15 ha) 

Rezervația naturală Peștera Ghețarul de la Vîrtop (1 ha) 

Rezervația naturală Cascada Vîrciorog (5 ha) 

Vârful Bihorul 1849 m - cel mai inalt varf din Munții Apuseni 

Vârful Curcubăta Mică 

Vârful Piatra Grăitoare 

Vârful Cornul Berbecului 

Izbucul Tăuzului 

Peștera Coiba Mare 

Peștera Coiba Mică 

Peștera Ghețarul Vîrtop 

Cascada Buciniș 

Muzeul Pătrăhăițești, Alba 

Pârtie de schi - Vîrtop I, echipată cu teleschi și nocturnă 

Pârtie de schi - Vîrtop II, echipată cu teleschi și nocturnă 

Biserica "Înălțarea Domnului" 

Groapa Ruginoasă 

peste 200 de case de vacanță acreditate. 

 Comuna Gîrda de Sus cuprinde un nr. de 17 sate cu o suprafaţă de 82 km
2
. Comuna Gîrda de Sus 

este situată în Munţii Apuseni, în Țara Moţilor, pe valea superioară a Arieşului Mare, în partea de N-V a 

judeţului Alba, la o altitudine de aproximativ 830 m. 

 Relieful comunei Gîrda de Sus este în cea mai mare parte montan. 

Sate componente: Biharia, Dealu Frumos, Dealu Ordîncușii, Dobrești, Gîrda de Sus, Gîrda Seacă, 

Ghețari, Hănășești, Huzărești, Izvoarele, Munună, Ocoale, Plai, Pliști, Scoarța, Snide, Sucești. 

Principalele obiective turistice de pe raza comunei sunt: 

Biserica de lemn "Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul", construcție 1792, monumet istoric, 

satul Gîrda de Sus 

Biserica de lemn "Sfinții Apostoli Petru și Pavel", construcție 1825, monument istoric, 

satul Biharia 

Rezervația naturală "Peștera Scărișoara" (1 ha) 

Rezervația naturală "Pojarul Poliței" (1 ha) 

Rezervația naturală "Cheile Ordîncușei" (10 ha) 

Rezervația naturală "Hoanca Apei" (1 ha) 

Rezervația naturală "Avenul de la Tău" (1 ha) 

Rezervația naturală "Avenul din Șesuri" (1 ha) 

Rezervația naturală "Izbucul Poliței" (2 ha) 

Rezervația naturală "Izbucul de la Cotețul Dobreștilor" (2 ha) 

Rezervația naturală "Ghețarul de sub Zgurăști" (1 ha) 

Rezervația naturală "Peștera Poarta lui Ionele" (1 ha) 

Potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 lit. e din Legea 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea 

si funcţionarea Jandarmeriei Romane, una dintre misiunile de bază ale Jandarmeriei Române este 
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executarea, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul afacerilor interne, a unor  misiuni de 

menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe trasee 

turistice din zona acestora.  

Pornind de la această misiune generică arătăm faptul că printre misiunile Postului de Jandarmi 

Ordine Publică Montan Arieşeni se numără:  

a) menţinerea ordinii publice pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi 

contravenţional în zona de responsabilitate; 

b) menţinerea ordinii publice în zonele de agrement prin aplicarea măsurilor prevăzute de actele 

normative în vigoare; 

c) prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional privind poluarea (fonică, a 

cursurilor de apă, a aerului, a solului, cu deşeuri etc.); 

d) participarea la misiuni comune cu reprezentanţi ai instituţiilor abilitate sau în mod independent, 

pentru prevenirea şi combaterea încălcării reglementărilor specifice şi  asigurarea protecţiei şi conservării 

fondului cinegetic, piscicol natural şi fondului silvic; 

e) desfăşurarea de activităţi de informare, prevenţie şi educare în cadrul şcolilor prin prezentarea 

unor teme cu specific de protecţie a mediului în zonele montane; 

f) acordarea de sprijin autorităţilor, în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi specifice la nivel 

local, în zona de competenţă;  

g) cunoaşterea permanentă a stării traseelor turistice şi informarea turiştilor cât şi a factorilor 

responsabili din zonă cu privire la starea drumurilor, starea indicatoarelor şi marcajelor montane, 

alunecărilor de teren şi locurile unde s-au produs sau există posibilitatea producerii de viituri sau avalanşe 

precum şi anunţarea din timp a populaţiei din zonă şi a turiştilor în vederea evitării accidentelor şi altor 

evenimente negative; 

h) îndrumarea, informarea şi acordarea de asistenţă turiştilor şi persoanelor aflate în dificultate în 

zona montană; 

i) sensibilizarea opiniei publice, prin mediatizarea unor acţiuni cu impact pozitiv în domeniul 

protecţiei mediului, prevenirii şi combaterii încălcărilor reglementărilor specifice zonei montane, a 

prevenirii producerii accidentelor în zona de competenţă; 

j) asigurarea ordinii publice, independent sau în cooperare cu structurile mobile, la activităţile care 

se desfăşoară în locuri publice în zona montană din competenţă şi care implică aglomerări de persoane 

(concursuri, acţiuni promoţionale, spectacole, manifestări sportive, etc.); 

k) asigurarea ordinii publice, în cooperare cu alte instituţii abilitate ale statului, pe timpul vizitelor 

oficiale sau a altor activităţi la care participă înalţi demnitari români sau străini pe teritoriul judeţului, în 

zona obiectivelor şi locurilor de desfăşurare a activităţilor din zona de competenţă;  

l) intervenţia operativă pentru soluţionarea apelurilor populaţiei prin Sistemul Naţional Unic de 

Apel de Urgenţă ,,112”, direcţionate către structurile de jandarmi conform indexului de cooperare; 

m) intervenţia pentru restabilirea ordinii publice în situaţia producerii unor conflicte de mică 

amploare (realizarea primului nivel de intervenţie); 

n) căutarea şi descoperirea persoanelor aflate în dificultate în zona montană; 

o) acordarea primului ajutor medical prin efectuarea unor acţiuni pentru salvarea vieţii persoanelor 

care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută în zona montană;  

p) salvarea şi transportul persoanelor care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută în zona 

montană la cea mai apropiată unitate medicală de primire a urgenţelor; 

r) conservarea şi protecţia urmelor şi indiciilor în cazul situaţiilor de urgenţă produse în mediul 

montan (accidente, avalanşe, alunecări de teren, incendii, revărsări ale cursurilor de apă, etc.); 

s) executarea mandatelor de aducere în zona de competenţă; 

ș) asigurarea protecţiei executorilor judecătoreşti pe timpul activităţilor de executare silită 

desfăşurate de aceştia; 

t) executarea unor acte procedurale, la solicitarea magistraţilor şi/sau împreună cu aceştia; 

ț) execută acţiuni de prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, criminalistic, conform 

prevederilor legale. 

Toate misiunile amintite mai sus implică o mare mobilitate a structurilor montane deoarece, aşa 

cum am văzut, în mare majoritate, situaţiile în care aceştia trebuie să intervină necesită un timp de reacţie 

cât mai scurt. Mediul montan are propriile lui reguli, care nu pot fi ignorate şi intervenţia în acest teritoriu 

implică depăşirea unor dificultăţi. În fruntea listei figurează capacitatea de deplasare într-un timp cât mai 

scurt la cei aflaţi în nevoie. Chiar dacă pare un truism, în munte este cel mai evident faptul că uneori 

secundele fac diferenţa dintre viaţă şi moarte. 

 O persoană accidentată, rătăcită şi care are nevoie de ajutor trebuie să-l primească într-un timp 

rezonabil, înainte de a se afla într-o situaţie de risc la adresa sănătăţii sau chiar a vieţii. La fel, o persoană 
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care semnalează un conflict în care este implicată are dreptul să primească ajutor într-un timp cât mai scurt, 

înainte ca dinamica incidentului să determine o escaladare a violenţei.  

Depistarea şi capturarea autorilor unor fapte antisociale, a braconierilor şi a tăietorilor ilegali de 

lemne, spre exemplu, de asemenea, presupun o cât mai rapidă intervenţie. Transportul unor persoane rănite 

către echipele medicale presupune existenţa unor mijloace tehnice de deplasare rapide, sigure şi adecvate 

mediului montan în orice anotimp, care să confere celor aflaţi în dificultate şansa de a primi îngrijiri 

medicale înainte de a fi prea târziu.  

Sunt doar câteva exemple din care reiese necesitatea stringentă ca Postul de Jandarmi Ordine 

Publică Montan Arieşeni să fie dotat cu mijloace de transport viabile, operative şi care să răspundă unei 

cerinţe esenţiale: să fie de un real ajutor în situaţia în care este nevoie de o deplasare cât mai rapidă 

spre locul de intervenţie.  
La ora actuală, mijlocul de transport al Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni din 

cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba, nu numai că a îndeplinit condiţiile 

tehnice pentru a fi casat, dar oricâte eforturi ar face instituţia, nu mai poate fi menţinut în acei parametri 

care să asigure executarea misiunilor în condiţii optime. În acest sens, arătăm că în dotarea Postului de 

Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni intră un autoturism marca Dacia 1307, fabricat în anul 2004, 

care a parcurs peste 185000 km şi a depăşit termenul de casare cu cca. 7 ani. 

Faptul că autoturismul a parcurs peste 185000 km  în teren muntos greu accesibil şi de multe ori 

deplasarea s-a executat în regim de urgenţă, combinat cu faptul că nu este special destinat mediului montan, 

a dus la o mai rapidă degradare a acestuia decât în condiţii normale.  Cu atât mai grav este că această 

incapacitate tehnică nu poate fi suplinită prin alte moduri ( creşterea numerică a structurilor montane, 

creşterea nivelului de pregătire, etc. ) şi se reliefează în zecile de minute care se scurg de la primirea 

solicitării de ajutor până la acordarea efectivă a acestuia. De asemenea, evidenţiem că unitatea nu are 

posibilitatea de a înlocui autovehiculul din dotarea postului montan deoarece parcul auto al instituţiei este 

insuficient şi conţine într-o mare proporţie mijloace tehnice care au îndeplinit termenul de casare sau sunt 

pe cale să-l îndeplinească. 

 Din istoricul intervenţiilor montane ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  

Alba se desprinde faptul că, în mare majoritate, solicitările de ajutor ale celor aflaţi în dificultate au fost 

făcute în condiţii extreme, noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă, pe timpul unor temperaturi mult 

sub 0 grade şi pe un strat gros de zăpadă. De multe ori echipele de intervenţie au pierdut timp preţios cu 

pornirea autovehiculelor din dotare, care, în condiţii de ger, îşi arată cel mai evident limitările tehnice şi 

modul în care sunt afectate de exploatarea pe timpul atâtor ani de când au intrat în folosinţă.   

O cerinţă definitorie a unei intervenţii reuşite este ca echipele de intervenţie să execute deplasarea 

în condiţii optime de siguranţă, în orice condiţii, pentru a nu deveni la rândul lor victime şi să menţină un 

ritm constant de deplasare. Totodată, este evidentă necesitatea ca salvatorii să se deplaseze relativ grupat să 

nu fie nevoiţi să parcurgă distanţe mari pe jos. Deplasarea pedestră nu numai că duce la creşterea timpului 

de intervenţie, dar determină şi oboseala echipelor de salvatori, cu reflectare directă asupra oportunităţii şi 

calităţii ajutorului acordat victimelor. De asemenea, incapacitatea mijlocului tehnic din dotarea Postului de 

Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni de a se încadra în regimul de viteză al structurilor cu care 

colaborează (Salvamont, spre exemplu ) poate duce la întârzieri şi, evident, la scăderea eficienţei 

intervenţiilor.  

 

ACTIVITĂȚI 

Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba a unei autoutilitare, tracţiune integrală 4x4, 

DIESEL, care să fie utilizată de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba, în baza unui 

contract de comodat, pe o perioadă de 10 ani, începând cu data la care autoutilitara va fi predată 

comodatarului pe bază de proces verbal.  

 

REZULTATE AȘTEPTATE 

Reducerea timpilor de răspuns a echipajelor din cadrul Postului de Jandarmi Ordine Publică 

Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»   Alba la solicitările 

legale venite din partea instituţiilor şi cetăţenilor, în mediul montan ( instituţii cu care se colaborează/ 

cooperează, localnici, turişti, etc.) 

Reducerea timpilor de intervenţie a echipajelor din cadrul Postului de Jandarmi Ordine Publică 

Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba pentru căutarea, 

descoperirea, salvarea şi transportul persoanelor aflate în dificultate în mediul montan. 

Reducerea timpilor de intervenţie a echipajelor din cadrul Postului de Jandarmi Ordine Publică 

Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba pentru depistarea 

în flagrant a autorilor unor fapte incriminate de legislaţia în vigoare. 
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Creşterea acţiunilor preventive şi, pe acest fond, reducerea numărului faptelor antisociale sesizate şi 

constatate de echipajele din cadrul Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba. 

 

INDICATORI DE EVALUARE: 

CANTITATIVI:  
 Scăderea timpului scurs de la primirea solicitării până la prezentarea primului jandarm la locul 

indicat. 

 Scăderea timpului de intervenţie pentru căutarea, descoperirea, salvarea şi transportul persoanelor 

aflate în dificultate în mediul montan din zona de responsabilitate a Postului de Jandarmi Ordine Publică 

Montan Arieşeni. 

 Creşterea numărului misiunilor executate, conform legislaţiei în vigoare, de Postul de Jandarmi 

Ordine Publică Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba în 

cooperare / colaborare cu alte instituţii. 

 Creşterea numărului misiunilor executate de către Postul de Jandarmi Ordine Publică Montan 

Arieşeni pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori şi a braconajului.  

 

CALITATIVI:  
 Scăderea cu 5% a timpului scurs de la primirea solicitării până la prezentarea primului jandarm la 

locul indicat. 

 Scăderea cu 5% a timpului de intervenţie pentru căutarea, descoperirea, salvarea şi transportul 

persoanelor aflate în dificultate în mediul montan  

 Creşterea cu 5% a numărului misiunilor executate, conform legislaţiei în vigoare, de Postul de 

Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram 

Iancu» Alba în cooperare / colaborare cu alte instituţii. 

 Creşterea  cu 5% a numărului misiunilor executate pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale 

de arbori şi a braconajului din zona de responsabilitate a Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan 

Arieşeni. 

Creşterea cu 5% a numărului informărilor turiştilor şi a factorilor responsabili din zonă despre 

starea drumurilor, starea de întreţinere a indicatoarelor şi marcajelor montane, alunecărilor de teren şi 

locurilor unde s-au produs, posibilitatea producerii de avalanşe şi anunţarea din timp a populaţiei din zonă 

şi a turiştilor în vederea evitării accidentelor şi altor evenimente negative din zona de responsabilitate a 

Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni. 

 

ANEXĂ 

Buget estimativ 

Nr. crt. Activitate Cantitate Buget estimat 

1. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean 

Alba a unei autoutilitare, tracţiune integrală 

4x4, DIESEL, care să fie utilizată de 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram 

Iancu» Alba. 

1 buc 88 800 lei cu TVA 

 

 

 

                            Contabil şef, 

       Căpitan Alexandru SCRIPCĂRAȘU  

 

 

 

 

            Şef serviciu suport logistic, 

          Colonel Constantin MARICA  

 

          Consilier juridic 

             Maior Dumitru HULEA  
 

 

 

  

INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEŢEAN «AVRAM IANCU» ALBA 

 

                          INSPECTOR ŞEF 

                                COLONEL 

  

                    FELICIAN ITU  

           

                    

              

             
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE 

PUBLICĂ ALBA  

 

PREŞEDINTE 

 

ION MARINCAŞ 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 41/17 martie 2016 

                                                                                    

JUDEŢUL    ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN 

«AVRAM IANCU» ALBA 

   Nr. ________ din ________                Nr. ________ din ___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ACORD  DE COOPERARE 
pentru implementarea Proiectului 

„Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba”  

 

I. Părţile 

JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piața Ion. I. C. Brătianu, nr. 1, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, preşedinte  

şi 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN «AVRAM IANCU» ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 28 reprezentat legal prin domnul colonel FELICIAN 

ITU, inspector şef, 

 

au convenit la încheierea prezentului acord. 

 

 II.  Scopul  acordului 

Art. 1. Creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor prin reducerea timpului de intervenţie pentru 

căutarea şi descoperirea persoanelor aflate în dificultate în terenul muntos corespunzător zonei de 

responsabilitate a Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba şi eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a faptelor 

antisociale. 

 

III.  Durata acordului 

 

Art. 2. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi va avea o durată de 

10 ani, cu posibilitatea de prelungire. 

 

IV.  Obiectul acordului 

Art. 3. Obiectul acordului îl constituie  implementarea Proiectului ” Creşterea mobilităţii Postului 

de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram 

Iancu» Alba”.  

 

V.  Obligaţiile părţilor 

Art. 4. În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care le revin conform legii, părţile vor avea 

următoarele obligaţii: 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

Va achiziţiona şi va da în folosinţă gratuită, 1 buc. autoutilitară pe o perioadă de 10 ani 

Inspectoratului  de  Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba, prin împrumut de folosinţă (comodat).  

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN «AVRAM IANCU» ALBA 

Va prelua spre folosinţă gratuită autoutilitara (1 buc.); 

Va asigura personalul necesar pentru utilizarea autoutilitarei; 

Va asigura buna întreţinere a autoutilitarei; 

Va folosi autoutilitara primită în folosinţă gratuită numai pentru activităţile din cadrul proiectului. 

Va prezenta trimestrial Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 

rapoarte privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele obţinute. 

 

Art. 5.  Părţile au dreptul oricând de a propune şi alte activităţi considerate necesare în atingerea 

scopului comun şi realizarea activităţilor propuse în proiect.  
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Art. 6. Părţile  vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

 

VI.  Comunicări 

Art. 7. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

Prezentul Acord s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

JUDEȚUL ALBA,  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

PREȘEDINTE, 

ION DUMITREL  

 

           INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEȚEAN «AVRAM IANCU»  ALBA                  

INSPECTOR ŞEF 

Colonel   

FELICIAN ITU 

  

                    

 

                      Director executiv,                                                             Contabil şef, 

                 Marian Florin AITAI,                                      Căpitan Alexandru SCRIPCĂRAȘU  

 

 

 

 

                      VIZAT CFP                                                              Şef serviciu suport logistic, 

                                                                                                        Colonel Constantin MARICA  

 

 

 

 

  VIZAT                            VIZAT 

           CONSILIER JURIDIC                                                             CONSILIER JURIDIC 

                                          Maior Dumitru HULEA  
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 41/17 martie 2016                                                            

 JUDEŢUL    ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 

«AVRAM IANCU» ALBA 

   Nr. ________ din _________           Nr. ________ din ___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONTRACT DE  ÎMPRUMUT  DE  FOLOSINȚĂ 

(COMODAT) 

 
Art. 1. Părțile contractului 

 JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
B-dul I. C. Brătianu, nr. 1, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, preşedinte, în calitate de 
comodant, 

şi 

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN «AVRAM IANCU» ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul colonel 

FELICIAN ITU, inspector şef, în calitate de comodatar, 

 

În temeiul prevederilor art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 

modificările și completările ulterioare, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință 

(comodat), cu respectarea următoarelor clauze: 

    

  Art. 2. Obiectul  contractului 

Comodantul remite comodatarului, prin împrumut de folosință gratuită (pe o perioadă de 10 ani) 

bunul mobil - 1 bucată autoutilitară - (individualizată în procesul verbal de predare – primire), în vederea 

implementării Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba”. 

 Bunul va fi predat pe bază de proces verbal de predare-primire, care va cuprinde toate accesoriile 

acestuia și care constituie anexă la prezentul contract. 

   

  Art. 3. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, începând  cu data la care bunul va fi predat 

comodatarului pe bază de proces verbal. Pe durata de valabilitate a contractului bunul predat se va afla sub 

răspunderea juridică a comodatarului. 

Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen. 

Prezentul contract de prelungește de drept, fără alte formalități, pe aceiași perioadă menționată la 

alin. 1, dacă niciuna din părțile semnatare nu notifică intenția expresă de încetare cu 30 zile înainte de 

expirarea termenului contractului. 

 

 Art. 4. Drepturile și obligațiile părților 

4.1. Comodantul are dreptul: 

a) de a preda autoutilitara; 

b) de a i se restitui  autoutilitara la încetarea contractului; 

c) de a fi informat anual despre starea în care se găseşte bunul predat (autoutilitara). 

 

4.2. Comodatarul are dreptul: 

de a folosi bunul pe perioada contractului în scopul realizării activităţilor propuse în cadrul 

proiectului; 

 

4.3. Comodantul se obligă: 

a) să remită cu titlu gratuit bunul la data încheierii contractului și să  nu-l împiedice pe comodatar 

să-l folosească pe perioada convenită; 

b) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe  unilateral 

contractul; 

 

4.4. Comodatarul se obligă: 
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a) să se îngrijească  ca un bun proprietar de conservarea bunului  remis  în comodat; 

b) să folosească bunul conform destinației lui; 

c) să predea bunul în stare de funcționare la data încetării contractului; 

d) să respecte termenele de revizie tehnică și cele aferente inspecțiilor tehnice periodice la o unitate 

de service autorizată; 

e) să facă asigurarea obligatorie de răspundere civilă și CASCO obligatoriu; 

f) pentru cazul în care comodatarul utilizează bunul în afara granițelor României, se va îngriji de 

obținerea documentelor necesare în acest sens și va suporta cheltuielile aferente obținerii acestora; 

g) să suporte toate taxele și impozitele datorate pentru bunul ce face obiectul contractului; 

h) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunului. 

i) să răspundă pentru prejudiciile aduse terţilor de bunul prevăzut la art. 2 pe întreaga durată a 

contractului. 

 

Art. 5.  Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează: 

a) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice; 

b) prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut  în contract; 

c) prin reziliere, dacă una dintre părți nu își execută una din obligațiile enumerate în prezentul 

contract; 

d) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract fără acordul 

celeilalte părți sau nu își execută una din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă 

de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract; 

e) prin expirarea termenului prevăzut în contract. 

 

Art. 6. Riscuri 

6.1. Comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri: 

- întrebuințarea acestuia contrar destinației lor; 

- folosirea bunului după încetarea prezentului contract. 

6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii bunului este suportat de comodant. 

 

Art. 7. Cazul fortuit și forța majoră 

Niciuna din părțile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executare în mod 

necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului contract, dacă 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa 

cum este definită de lege. 

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 

(patruzecișiopt) de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor confirma printr-un 

înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră. 

 Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 

dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă 

daune-interese.  

Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu 

a folosit bunul contrar destinaţiei şi dacă l-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul 

contract. 

 

Art. 8.   Notificări 

 În accepţiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinită daca va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 

 În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe 

această confirmare. 

 Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după 

cea în care a fost expediată. 

 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate în scris. 

 

 Art. 9.  Litigii 

 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 
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 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile contractante se vor 

adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 

Art. 10.  Amendamente 

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adițional semnat de reprezentanții legali ai acestora. 

 

 Art. 11.  Clauze finale 

 Prevederilor prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil, precum și celelalte 

reglementări în vigoare în materie. 

Contractul însoțit de Procesul verbal de predare-primire, care este anexă și face parte integrantă din 

prezentul contract, s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, toate 

având aceeași valoare juridică. 

 Prezentul contract s-a încheiat azi................ 

 

JUDEȚUL ALBA,  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

PREȘEDINTE, 

ION DUMITREL  

 

           INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEȚEAN «AVRAM IANCU»  ALBA                  

INSPECTOR ŞEF 

Colonel   

FELICIAN ITU 

  

                    

 

                      Director executiv,                                                             Contabil şef, 

                 Marian Florin AITAI,                                      Căpitan Alexandru SCRIPCĂRAȘU  

 

 

 

 

                      VIZAT CFP                                                              Şef serviciu suport logistic, 

                                                                                                        Colonel Constantin MARICA  

 

 

 

 

  VIZAT                            VIZAT 

           CONSILIER JURIDIC                                                             CONSILIER JURIDIC 

                               Maior Dumitru HULEA  
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Anexa nr. 4 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 41/17 martie 2016 

 

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 

a bunului care face obiectul contractului de împrumut de folosinţă (comodat) nr.___________ 

 

 

 Art. 1.  Prezentul document constituie anexa la contractul de împrumut de folosinţă (comodat) 

nr.___________. 

Art. 2. Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba predă, iar Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

«Avram Iancu» Alba recepţionează, 1 autoutilitară,  

 care are valoare contabilă ___________lei (TVA inclus), în stare tehnică corespunzătoare de funcţionare, 

fără avarii, cu 2 chei de contact (o cheie  cu telecomandă  şi o cheie fără telecomandă),  cu toate dotările 

aferente:  

Autoutilitară :    

 Culoare:                                                 

 Tip motor:                                              

 Număr:  

 Serie fabricaţie :  

 Serie caroserie :      

 Serie motor :            

 Carte identitate :     

 An fabricatie:         

            KM BORD              

             Rest rezervor          

           Art. 3 Se predau documentele, precum şi dotările aferente:  

       Documentele autospecialelor : 

- dovada de circulaţie provizorie, în original,  valabilă 30 de zile (până la data de _________)  

- asigurare RCA, în original, valabilă 30 de zile (din _______ până în ________) 

- carte identitate auto, în original 

- anexă la certificatul de înmatriculare -  inspecţii tehnice - în original 

- certificat de conformitate, în original 

- carnet garanţie şi service 

- manual utilizare auto 

- manual utilizare radio-CD           

Dotările aferente: 

- chit siguranţă auto ( trusă medicală, triunghi reflectorizant, stingător auto) 

- roată rezervă 

- cric auto 

- cheie roţi 

- lampă stroboscopică albastră (dispozitiv optic de avertizare) 

- difuzor 100 w (dispozitiv acustic de avertizare) 

- radio –CD 

- faruri ceaţă 

 

JUDEȚUL ALBA,  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

 

 

PREȘEDINTE, 

ION DUMITREL  

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI                                                      

JUDEȚEAN «AVRAM IANCU»  ALBA   

 

                INSPECTOR ŞEF, 

                  Colonel,   

                   FELICIAN ITU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

   

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unei subvenţii Clubului Sportiv „Universitatea” Alba Iulia  

în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 martie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenţii Clubului Sportiv „Universitatea” Alba 

Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2016; 

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

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

- raportul de specialitate comun al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică şi Direcţiei 

dezvoltare şi bugete nr. 4164/2016; 

-  solicitările  nr. 11/14 ianuarie 2016 și nr. 16/15 ianuarie 2016 ale Clubului Sportiv 

„Universitatea” Alba Iulia înregistrate la Consiliul Județean Alba cu nr. 549/14 ianuarie 2016 și nr. 640/15 

ianuarie 2016; 

Luând în considerare: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și 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, art. 18
1
 alin. 1 lit. b și art. 29 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, aprobat prin 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

325.000 lei pentru anul 2016, astfel: 300.000 lei în vederea susţinerea activităţii competiţionale la baschet 

și 25.000 lei la șah. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Clubului Sportiv „Universitatea” 

Alba Iulia; Direcţiei dezvoltare şi bugete; Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

   

   PREŞEDINTE, 

        ION DUMITREL                              

Contrasemnează,                                                                                                             

SECRETARUL JUDEȚULUI, 

            VASILE BUMBU 

 

 

   

Înregistrat sub nr. 42 

Alba Iulia,  17 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba,  şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe 

anul 2016 

 

 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară in data de 17 martie 2016; 

Luând în dezbatere : 

 -   proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului propriu 

al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2016 

- expunerea de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general al judeţului 

Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, 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. 4265/11.03.2016, cu  privire la 

proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 44 din 10 martie 2016. 

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

strategii,: 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 

 

Articol unic 

Se aprobă rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului propriu al Judetului Alba şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 

si in consecinţă Hotărârea nr. 20/2016 se rectifica, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 –  Bugetul general al judeţului Alba, pe anul 2016, se stabileşte în sumă de 349.191,17  mii 

lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „ Art. 2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al judeţului Alba, pe anul 2016, în sumă de 246.096,94 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 179.947,84 mii lei. 

                   (3)  Bugetul propriu al judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2016, se stabileşte 

în sumă de 66.149,10 mii lei”. 

 3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5 – (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2016,  în sumă de 116.234,76 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 104.360,88 mii lei. 

               (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”. 
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 4. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „ Art. 6 – (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2016 se stabilesc în sumă de 

25.054,98  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.6 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 5. Alineatul 1 al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 7 - (1) Cheltuielile pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” Alba, pe anul 2016 se 

stabilesc în sumă de 1.534,63 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”. 

 6. Alineatul 1 al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 Art. 8 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru Centrul Militar al judeţului Alba pe anul 2016 se 

stabilesc în sumă de 401,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 9 – (1) Cheltuielile, rectificate 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”. 

 8. Alineatele 1 și 2 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 „Art. 10 – (1) Cheltuielile, rectificate 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 

 9. Alineatele 1 și 3 ale articolului 18 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 „Art. 18 – (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, 

rectificat pe anul 2016 se stabileşte în sumă de 1.360,00 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr. 13, 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei pe anul 

2016,rectificat  potrivit anexei nr.13 „a” parte integranta a prezentei hotărâri”. 

 10. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 Art. 19 – (1) Cheltuielile, rectificate 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. 

 11. Alineatul 1 al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 21 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului” pe anul 2016, se 

stabilesc în sumă de 27.555,86 mii lei”. 

       12. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 25 - Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice şi rurale, rectificat  

pe anul 2016, conform anexei nr. 17 parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 13. Alineatul 1 al articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 Art. 29 - (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba, în suma de  98.385,69 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 21– parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 14. Alineatul 1 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 30 – (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat 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”. 

 15. Alineatul 1 al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 33 - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat 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”. 

       16. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 37 – Se aprobă Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finanțare si a 

creditelor de angajament, rectificat  pe anul 2016 în structura prevăzută în anexa nr. 29– parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, 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, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului  Județului Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba; Trezoreriei Municipiului 

Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba 

 

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                         Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                     Vasile BUMBU  
 

 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 43/17 martie 2016  sunt 

publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

 
  

 

 

Nr. 43 

Alba Iulia, 17 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special  

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

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special 

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

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de 

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

 - raportul de specialitate nr. 4261 din 11 martie 2016 al Direcţiei dezvoltare si bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare avizul conform nr. 202/79/15 ianuarie 2016 emis de către Inspectoratul 

Școlar Județean Alba; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- art. 19 alin. 1 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular 

şi confesional, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul 2016 – 2017 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării știinţifice 

nr. 5556/2015; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 

Art. 1. Se aprobă Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special preuniversitar de stat din 

judeţul Alba, pentru anul şcolar 2016 – 2017, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

            Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Inspectoratului Școlar Județean 

Alba, Unităților de învățământ școlar prevăzute în anexă, Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

 

 

Nr. 44 

Alba Iulia, 31 martie 2016 
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 44/31 martie 2016 

 

 

 

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special  

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

 

   Nr. 

crt. 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Modalitatea de finanțare din 

bugetul județului Alba 

1 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Alba 

Finanțare integrală din bugetul 

Consiliului Județean Alba 

2 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia 

Finanțare integrală din bugetul 

Consiliului Județean Alba 

3 Seminarul Teologic „Simion Ștefan‟ Alba Iulia 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

4 Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa‟ Alba Iulia 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

5 Colegiul Tehnic „Dorin Pavel‟ Alba Iulia 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

6 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu‟ Alba Iulia 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

7 Colegiul Național „Titu Maiorescu‟ Aiud 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

8 Colegiul „Bethlen Gabor‟ Aiud 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

9 Școala Gimnazială „Axente Sever‟ Aiud 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

10 

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza‟ 

Ciumbrud 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

11 Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu‟ Blaj 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

12 Liceul cu Program Sportiv Sebeș 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

13 Liceul Tehnologic Sebeș 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

14 Liceul „Horea Cloșca și Crișan‟ Abrud 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

15 Școala Gimnazială Cîmpeni 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

16 Școala Gimnazială „Singidava‟ Cugir 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

17 Școala Gimnazială „Iosif Pervain‟ Cugir 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

18 Liceul Teoretic Teiuș 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

19 Liceul „Corneliu Medrea‟ Zlatna 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

20 Școala Gimnazială Almașu Mare 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

21 Școala Gimnazială „Decebal‟ Cricău 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

22 Școala Gimnazială Gîrbova 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

23 Școala Gimnazială „Petru Șpan‟ Lupșa 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

24 Școala Gimnazială Stremț 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 
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25 Școala Gimnazială Șpring 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

26 Școala Gimnazială „Ion Bianu‟ Valea Lungă 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

 

 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                        Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Judeţean Alba în  

Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Judeţean Alba 

în Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea 

Consiliului Judeţean Alba în Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 4988 din 21 martie 2016 comun al Direcției dezvoltare și bugete şi al 

Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

juridică și ordine publică și 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; 

- art. 48 - 56 și art. 99 alin. 4 - 7 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 32 lit. d din Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară 

şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6552/13 decembrie 2011; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE 

Articol unic 
Se  desemnează doamna Potopea Dana, consilier juridic în cadrul Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, ca reprezentant din partea Consiliului 

Județean Alba în Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, doamnei Potopea Dana, 

inspectorului şcolar general al judeţului Alba, Centrului Județean de Resurse si Asistență Educațională 

Alba, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din aparatul  de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

Nr. 45 

Alba Iulia, 31 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba  

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

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului 

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

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul 

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

- raportul de specialitate nr. 5036/21 martie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea SC APA CTTA SA Alba nr. 43/12 februarie 2016, înregistrată la Consiliul Județean 

Alba cu nr. 2537/15 februarie 2016. 

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;  

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

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

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

1969-12770/2008. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

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

cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către S.C. APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor menţionate la art. 1 

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

şi de canalizare nr. 1969-12770/2008. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Prefectului Judeţului Alba; Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”; S.C.  APA–CTTA 

S.A Alba; Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                         Vasile BUMBU  

 

 

 

 

Nr. 46 

Alba Iuia, 31 martie 2016 
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 46/31 martie 2016 

 

 

 

Lista 

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

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în  

Inventarul proprietății private a Județului Alba 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventor (lei) 

1. Mașină de sudat cap la cap buc. 1 16.472,40 16.472,40 

2. Aparat de sudat cap la cap manual buc. 1 25.365,00 25.365,00 

3. Motofierestrău Husqvarna + accesorii Buc. 1 2.821,63 2.821,63 

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

5. Laptop ASUS + licență Windows + 

licență Office 

buc. 1 7.341,00 7.341,00 

6. Unitate PC WINPRO8.1 + monitor + 

accesorii 

buc. 1 5.361,67 5.361,67 

7. Unitate PC WIN PRO 10 Autocad 

licență + monitor + accesorii 

buc. 1 10.681,67 10.681,67 

TOTAL: 86.298,37 

 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                        Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de comasare a imobilului  

proprietate publică a Judeţului Alba situat administrativ  

în satul Sîncrai, aparţinător municipiului Aiud, str. Andrei Mureşanu, nr. 100 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de comasare a imobilului situat 

administrativ în satul Sîncrai, aparţinător municipiului Aiud, str. Andrei Mureşanu, nr. 100; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de 

comasare a imobilului situat administrativ în satul Sîncrai, aparţinător municipiului Aiud, str. Andrei 

Mureşanu, nr. 100; 

 - raportul de specialitate nr. 5248/23 martie 2015 al Direcției gestionarea patrimoniului și 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - documentația tehnică cadastrală de comasare a parcelelor imobilului situat administrativ în satul 

Sîncrai, aparținător municipiului Aiud, str. Andrei Mureșanu, nr. 100; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor 

cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă comasarea loturilor imobilului situat administrativ în satul Sîncrai, aparţinător 

municipiului Aiud, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, identificate după cum urmează: 

- Lotul nr. 1 identificat prin C.F. nr. 91200 Aiud , nr. cad. 91200 în suprafaţă de 10364 mp., 

categoria de folosință - curţi construcţii intravilan pe care se află  C6 - Şcoala specială în suprafaţă de 962 

mp., C8 - Grădiniţa veche în suprafaţă de 353 mp., şi C9 - Centrala termică în suprafaţă de 177 mp; 

- Lotul nr. 2 identificat prin CF nr. 91199 Aiud, nr. cad. 91199 în suprafaţă de 1350 mp., categoria 

de folosință - curţi construcţii intravilan; 

- Lotul nr. 3 identificat prin CF nr. 91211 Aiud, nr. cad. 91211 în suprafaţă de 505 mp., categoria 

de folosință - curţi construcţii intravilan, pe care se află C3 - Centrala termică în suprafaţă de 218 mp; 

- Lotul nr. 4 identificat prin CF nr. 91212 Aiud, nr. cad. 91212 în suprafaţă de 2823 mp., categoria 

de folosință - curţi construcţii intravilan, pe care se află C2 - Internat în suprafaţă de 587 mp., C4 - Cantina 

în suprafaţă de 350 mp; 

- Lotul nr. 5 identificat prin CF nr. 91198 Aiud, nr. cad. 91198 în suprafaţă de 170 mp., categoria 

de folosință - curţi construcţii intravilan, pe care se află C10 - Cabina portar în suprafaţă de 58 mp; 

- Lotul nr. 6 identificat prin CF nr. 71059 Aiud, nr. cad. 71059 în suprafaţă de 500 mp., categoria 

de folosință - curţi construcţii intravilan, pe care se află C7 - Grădiniţa nouă în suprafaţă de 127 mp. 

Art. 2. Se însușește documentația topo-cadastrală de comasare a loturilor prevăzute la art. 1, ce se 

constituie în anexă - parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea operațiunii de 

comasare a loturilor descrise la art. 1 al prezentei hotărâri și înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 

proprietate în favoarea Județului Alba asupra terenului aferent, precum și a construcțiilor edificate pe acesta 

ca aparținând domeniului public al Județului Alba. 
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Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba,  prin intermediul Direcției gestionarea patrimoniului 

și informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

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

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

patrimoniului şi informatică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției tehnice, Direcției juridică și relații 

publice din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                        Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

Nr. 47 

Alba Iulia, 31 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui proces verbal de vecinătate 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea unui proces-verbal de vecinătate; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui proces-verbal de vecinătate; 

 - raportul de specialitate nr. 5174/23 martie 2015 al Direcției gestionarea patrimoniului și 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - solicitarea doamnei Szepesi Aurora, prin mandatar ing. Fleşer Aurel, persoană fizică autorizată în 

domeniul cadastrului, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 4490/15 martie 2016, prin care se 

solicită semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru imobilul situat în intravilanul localităţii Poiana 

Aiudului, comuna Livezile, înscris în C.F. nr. 70715 (672) Livezile sub nr. topo. 305/b/2 păşune în 

suprafaţă totală de carte funciară de 421 mp., şi suprafaţa totală reală rezultată din măsurători şi calculată 

din coordonate stereografice 70, fânaţ intravilan de 984 mp. - parcelă care se învecinează cu drumul 

judeţean DJ 107M - proprietate publică a Judeţului Alba; 

 - procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre D.J. 107M, proprietate 

publică a Judeţului Alba şi terenul situat în intravilanul localităţii Poiana Aiudului, comuna Livezile, înscris 

în C.F. 70715 (672) Livezile, nr. topo. 305/b/2 păşune în suprafaţă totală de carte funciară de 421 mp., şi 

suprafaţa totală reală rezultată din măsurători şi calculată din coordonate stereografice 70, fânaţ intravilan 

de 984 mp; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- art. 84 alin. 2 lit. b din Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de 

întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la Procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor 

comune dintre D.J. 107M, proprietate publică a Judeţului Alba şi imobilul situat în intravilanul localităţii 

Poiana Aiudului, comuna Livezile, înscris în C.F. 70715 (672) Livezile, nr. topo. 305/b/2 păşune în 

suprafaţă totală de carte funciară de 421 mp., şi suprafaţa totală reală rezultată din măsurători şi calculată 

din coordonate stereografice 70, păşune intravilan de 984 mp.,  solicitat pentru reglementarea situaţiei de 

Carte Funciară, prezentat în anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului și informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului ing. Fleşer Aurel – 

expert topograf; Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism; Direcţiei tehnică; Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi informatică din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                        Vasile BUMBU  

 

Nr. 48 

Alba Iulia, 31 martie 2016 



 

44 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind emiterea acordului pentru obţinerea Autorizaţiei de construire  

în vederea începerii lucrărilor de construire «Secţie Psihiatrie» şi a lucrărilor de reparaţii capitale la 

«Cabinet integrat de stomatologie», «Cardiologie şi medicină internă», «Căi de acces şi subsol», 

situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23,  

în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind emiterea acordului pentru obţinerea Autorizaţiei de construire în 

vederea începerii lucrărilor de construire «Secţie Psihiatrie» şi a lucrărilor de reparaţii capitale la «Cabinet 

integrat de stomatologie», «Cardiologie şi medicină internă», «Căi de acces şi subsol», situate în imobilul 

din municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind emiterea acordului pentru obţinerea 

Autorizaţiei de construire în vederea începerii lucrărilor de construire «Secţie Psihiatrie» şi a lucrărilor de 

reparaţii capitale la «Cabinet integrat de stomatologie», «Cardiologie şi medicină internă», «Căi de acces şi 

subsol», situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, în care îşi are sediul 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

 - raportul de specialitate nr. 5271/24 martie 2015 al Direcției gestionarea patrimoniului și 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 4953/23 martie 2016 înregistrată la Consiliul 

Judeţean Alba sub numărul 5252/23 martie 2016. 

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 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare); 

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

actualizată; 

- Contractului de administrare nr. 1324-1479/26 februarie 2004 de transmitere a dreptului de 

administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor imobile aparţinând 

domeniului public al Județului Alba, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1. Se emite acordul pentru obţinerea Autorizaţiei de construire în vederea începerii lucrărilor 

de construire «Secţie Psihiatrie» şi a lucrărilor de reparaţii capitale la «Cabinet integrat de stomatologie», 

«Cardiologie şi medicină internă», «Căi de acces şi subsol», situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, 

b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului și informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică din aparatul  de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.        

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                         Vasile BUMBU  

Nr. 49 

Alba Iulia, 31 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării poziției nr. 54 din  

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării poziției nr. 54 din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al județului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării poziției nr. 54 din 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 5269/23 martie 2015 al Direcției gestionarea patrimoniului și 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

-  nota justificativă nr. 520/23 martie 2016 a Direcției Tehnice din aparatul de specialitate al 

Consiliului județean Alba privind necesitatea și oportunitatea modificării lungimii drumului județean 

DJ107I, cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba; 

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;  

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

completările ulterioare); 

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

completările ulterioare ; 

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

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziției cu nr. crt. 54 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri, după cum 

urmează: 

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DJ107I : Aiud(DN1) - Aiudul de Sus – Rîmeț – 

Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani - Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea 

Albă – Ciuculești – Bucium – Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)”; 

- coloana nr. 3: va avea următorul cuprins:  

„ - poz. km: 0+000- 78+420 

- lungimea: 78,420 km”. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului și informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

şi informatică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției tehnice, Direcției juridică și relații publice din 

aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                        Vasile BUMBU  
Nr. 50 

Alba Iulia, 31 martie 2016 
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 50/31 martie 2016 

 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil cuprins la poziția nr. 54 

din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba  

 

 

 

Secțiunea I 

Bunuri immobile 

Nr. 

crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea 

Bunului 

Elementele de identificare Anul dobândirii 

sau, după caz, al 

dării în folosință 

Valoare 

de inventar 

- lei - 

Situația  

juridică  

actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

54 1.3.7.2 DJ107I : Aiud(DN1)- Aiudul de Sus 

– Rîmeț – Brădești – Geogel – 

Măcărești - Bîrlești Cătun – 

Cojocani - Valea Barnii – Bîrlești – 

Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – 

Bucium – Coleșeni -Bucium Sat - 

DN74(Cerbu) 

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

- lungimea: 78,420 km 

1968 13.277.720,13 Domeniul public al 

județului Alba 

potrivit Hotărârii 

Guvernului nr. 

974/2002 și a 

Hotărârilor 

Consiliului județean 

Alba nr. 59/2012 și 

nr. 150/2013 

 

                  P. PREŞEDINTE                            CONTRASEMNEAZĂ                                        

             VICEPREȘEDINTE                                                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

        Florin Claudiu ROMAN                                                                                Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului  

Festivalului-concurs ”Cultură pentru cultură - 2016”  
 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Festivalului-concurs „Cultură pentru 

cultură - 2016”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Festivalului-

concurs „Cultură pentru cultură - 2016”; 

 - raportul de specialitate nr. 4994/21 martie 2016 comun al Direcției gestionarea patrimoniului și 

informatică și al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 4934/2016 a Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 

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. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 20/28.01.2016, Anexa nr. 25; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”, prin 

Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”, 

conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  domnul  Ion  Dumitrel,  prin  Centrul de Cultură 

”Augustin Bena” Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Centrului de Cultură ”Augustin 

Bena” Alba, unităților administrativ teritoriale din județul Alba, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

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

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 51 

Alba Iulia, 31 martie 2016 
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 51/31 martie 2016 

 

 

Regulamentul 

Festivalului – concurs judeţean „Cultură pentru Cultură” 

ediţia a XI-a , 2016 

 

Organizatori:  

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

                       Data:                              Locul:     

 15.05.2016                       Blaj – „Câmpia Libertăţii” – Zona Blaj 

 22.05.2016                       Negrileasa –„Poiana Narciselor” – Zona Zlatna - Câmpeni 

            29.05.2016                       Săsciori-Loman – Zona Sebeş- Cugir                      

            12.06.2016                       Stremţ - Zona Aiud – Ocna Mureş 

 16.07.2016                       Avram Iancu – finala concursului 

 

Scopul concursului:  

Festivalul – concurs are drept scop revitalizarea culturii tradiţionale din mediul rural şi 

dezvoltarea turismului cultural în zonele istorico-etnografice ale judeţului Alba. Obiectivul principal al 

proiectului este salvarea şi valorificarea patrimoniului tradiţional imaterial din Judeţul Alba şi revigorarea 

mişcării artistice de amatori din mediul rural. 

 

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

 

Înscrierea: 

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

Alba, str. Morii, nr. 8, Alba Iulia, telefon / fax 0258-826410 sau pe adresa de e-mail: 

culturaalba@yahoo.com 

 

Desfăşurarea concursului: 

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

marilor zone etnografice ale Judeţului Alba: 

1. Zona Blaj din care fac parte comunele: Berghin, Bucerdea Grînoasă, Cenade, Cergău, Cetatea 

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

2. Zona Zlatna – Cîmpeni din care fac parte comunele: Albac, Almaşu Mare, Arieşeni, Avram 

Iancu, Bistra, Bucium, Ciuruleasa, Gîrda de Sus, Horea, Lupşa, Meteş, Mogoş, Ocoliş, Poiana Vadului, 

Poşaga, Roşia Montană, Sălciua, Scărişoara, Sohodol, Vadu Moţilor, Vidra; 

3. Zona Sebeş – Cugir din care fac parte comunele:  Blandiana, Cîlnic, Ceru Băcăinţi, Cut, Daia 

Română, Doştat, Gîrbova, Pianu, Săliştea, Săsciori, Şibot, Şpring, Şugag, Vinţu de Jos; 

4. Zona Aiud – Ocna Mureş din care fac parte comunele: Cricău, Fărău, Galda de Jos, Hopîrta, 

Ighiu, Întregalde, Livezile, Lopadea, Lunca Mureşului, Mirăslău, Noşlac, Ponor, Rădeşti, Rîmeţ, Rimetea, 

Sîntimbru, Stremţ, Unirea. 

 

Finala: 

Se va desfăşura cu prilejul  „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, în comuna Avram Iancu. La 

etapa finală vor participa câştigătorii locului întâi de la fiecare probă, din cele patru etape zonale. 

 

Concursul va cuprinde trei secţiuni:  

- spectacol folcloric   – maxim 50 puncte; 

- meşteşuguri populare   – maxim 15 puncte; 

- gastronomie tradiţională  - maxim 15 puncte. 

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

 

Juriul: 

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

etnografie, redactori radio-TV, care vor aprecia în mod deosebit valoarea artistică a formaţiilor şi a 

interpreţilor, originalitatea şi autenticitatea creaţiilor prezentate şi a portului popular, respectarea cu 

stricteţe a specificului local, durata etc. 

http://www.culturaalba.ro/
mailto:culturaalba@yahoo.com
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 Fiecare probă din concurs va fi jurizată şi va fi premiată separat. Evoluţia în concurs va fi 

limitată în timp, conform regulamentului, organizatorii rezervându-şi dreptul de a întrerupe „momentul”  

prin oprirea sunetului.  

 

Componenţa juriului: 

JURIUL 

Festivalului – concurs judeţean „Cultură pentru Cultură” 

ediţia a XI-a , 2016 

 

Preşedintele juriului: 

SERGIU VITALIAN VAIDA – realizator şi prezentator de emisiuni folclorice; 

Membri: 

ILIE MOISE –  profesor universitar doctor la catedra de etnografie a Universităţii ,,Lucian 

Blaga,, din Sibiu, cercetător principal la Institutul de ştiinţe socio-umane din Sibiu; 

MIRCEA CÂMPEANU – etnomuzicolog, cercetător principal la Centrul judeţean de cercetare şi 

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

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

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

RAMONA CUCEA - profesor la Colegiul Economic ,,Dionisie Pop Marţian,, din Alba Iulia, 

specializată în turism şi gastronomie tradiţională, manager de proiecte şi formator. 

 

Cuantumul remuneraţiei juriului/ediţie: 

- valoare brută – 3687 lei din care se reţin de către Centrul de Cultură Augustin Bena Alba: 

- cheltuieli forfetare – 1473 lei 

- contribuţii asigurări sociale – 232 lei 

- impozit pe venit – 355 lei 

 

I. Spectacolul folcloric 

Obiceiul popular -  15 minute, maxim 7 puncte  

În cadrul obiceiului trebuie marcate momentele principale, fără ca jocurile şi cântecele să fie 

interpretate integral, fiindcă ele vor fi oricum evaluate de către juriu la secţiunile respective. 

Pentru o bună notare la acest punct recomandăm mare atenţie la participarea copiilor în obiceiuri 

în care prezenţa lor nu se regăseşte  (ex.: şezătoare), la includerea unor cântece sau momente cu caracter 

patriotic care nu sunt specifice obiceiului respectiv, la recuzita de pe scenă – plastic, hârtie creponată, etc. 

Locul I  – 3000 lei 

Locul II  – 2000 lei 

Locul III  – 1000 lei 

Dansurile  bărbăteşti - maxim 5 minute, maxim 5 puncte  

Acompaniamentul pentru acest moment se poate realiza fie prin prestaţia unui grup instrumental, 

fie prin CD, evaluarea făcându-se strict pentru caracterul tradiţional, respectarea specificului şi a 

repertoriului zonal, corectitudinea interpretării şi autenticitatea costumului popular. 

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  – 750 lei 

Locul III  - 500 lei 

Dansurile mixte -  maxim de 5 minute, maxim 5 puncte  

Sunt valabile precizările anterioare de la dansuri bărbăteşti.  

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 750 lei 

Locul III  - 500 lei 

Solist instrumentist - 3 minute, maxim 3 puncte 

Recomandăm atenţie în alegerea instrumentului, întrucât nu toate instrumentele folosite astăzi în 

cântecul popular sunt instrumente tradiţionale (vezi saxofon). Repertoriul ales trebuie să pună în valoare 

interpretul şi să fie obligatoriu din zonă. Nu sunt admişi concurenţii care au absolvit studii de specialitate 

în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau angajaţii unor ansambluri profesioniste. 

Locul I  – 300 lei 

Locul II  – 200 lei 

Locul III  - 100 lei 

Solist vocal -  maxim 3 minute, maxim 3 puncte 

Se  admite participarea unui concurent, interpretând o singură piesă cu durata mai sus menţionată, 

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

profesioniste. 

Locul I  – 300 lei 

Locul II  – 200 lei 

Locul III  -100 lei 

Grup vocal bărbătesc - 3 minute, maxim 5 puncte  

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

reprezintă.    

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 750 lei 

Locul III  -500 lei 

Grup vocal feminin - 3 minute, maxim 5 puncte  

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

reprezintă.    

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 750 lei 

Locul III  - 500 lei 

Grup vocal mixt - 3 minute, maxim 5 puncte  

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

reprezintă.    

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 750 lei 

Locul III  - 500 lei 

Grup „uni instrumental” (formaţii de fluieraşi, tulnice, ţitere) – 3 minute, maxim 5 puncte 

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

reprezintă.    

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 750 lei 

Locul III  - 500 lei 

Alte formaţii -  maxim 10 minute, maxim 7 puncte 

Permite evoluţia oricărui tip de formaţie sau a unui interpret cu condiţia să fie înscrisă în fişa de 

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

Locul I  – 400 lei 

Locul II  – 300 lei 

Locul III  -200 lei 

 

II. Meşteşuguri populare - maxim 15 puncte 

 

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

însoţite de meşterul creator. În cazul în care un meşter participă cu exponate aparţinând mai multor genuri 

(ţesături, cusături, împletituri), se notează cu o singură notă cele mai bune exponate. Meşterii care intră în 

competiţie obligatoriu vor face demonstraţii practice pe toată durata concursului. 

 

Locul I  – 2500 lei 

Locul II  – 2000 lei 

Locul III  – 1500 lei 

 

III. Gastronomie tradiţională - maxim 15 puncte 

 

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

se va realiza pe loc, pentru fiecare preparat fiind afişată vizibil reţeta culinară. Fiecare comună concurentă 

va prezenta juriului un dosar cu minim 10 reţete tradiţionale culese din zona pe care o reprezintă (între 

ele vor fi obligatoriu cele şase prezentate în concurs). 

Locul I  – 2500 lei 

Locul II  – 2000 lei 

Locul III  – 1500 lei 

Lipsa dosarului cu reţete atrage după sine eliminarea din concurs! 
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Etapa finală 

 

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

tradiţionale de la Muntele Găina.  

Premiile la etapa finală sunt următoarele: 

 

I. Spectacolul folcloric 

 

Obiceiul popular -  15 minute, maxim 7 puncte  

În cadrul obiceiului trebuie marcate momentele principale, fără ca jocurile şi cântecele să fie 

interpretate integral, fiindcă ele vor fi oricum evaluate de către juriu la secţiunile respective. 

Pentru o bună notare la acest punct recomandăm mare atenţie la participarea copiilor în obiceiuri 

în care prezenţa lor nu se regăseşte  (ex.: şezătoare), la includerea unor cântece sau momente cu caracter 

patriotic care nu sunt specifice obiceiului respectiv, la recuzita de pe scenă – plastic, hârtie creponată, etc. 

Locul I  – 3000 lei 

Locul II  – 2500 lei 

Locul III  – 2000 lei 

Locul IV  – 1500 lei 

Dansurile  bărbăteşti - 5 minute, maxim 5 puncte 

Acompaniamentul pentru acest moment se poate realiza fie prin prestaţia unui grup instrumental, 

fie prin CD, evaluarea făcându-se strict pentru caracterul tradiţional, respectarea specificului şi a 

repertoriului zonal, corectitudinea interpretării şi autenticitatea costumului popular. 

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  – 800 lei 

Locul III  - 600 lei 

Locul IV  – 400 lei 

Dansurile mixte -  5 minute, maxim 5 puncte  

Sunt valabile precizările anterioare de la dansuri bărbăteşti.  

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 800 lei 

Locul III  - 600 lei 

Locul IV  – 400 lei 

Solist instrumentist - 3 minute, maxim 3 puncte  

Recomandăm atenţie în alegerea instrumentului, întrucât nu toate instrumentele folosite astăzi în 

cântecul popular sunt instrumente tradiţionale (vezi saxofon). Repertoriul ales trebuie să pună în valoare 

interpretul şi să fie obligatoriu din zonă. Nu sunt admişi concurenţii care au absolvit studii de specialitate 

în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau angajaţii unor ansambluri profesioniste. 

Locul I  – 300 lei 

Locul II  – 250 lei 

Locul III  - 200 lei 

Locul IV  – 150 lei 

Solist vocal - 3 minute, maxim 3 puncte   

Se  admite participarea unui concurent, interpretând o singură piesă cu durata mai sus menţionată, 

obligatoriu doină şi obligatoriu din zona pe care o reprezintă. Nu sunt admişi concurenţii care au absolvit 

studii de specialitate în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau angajaţii unor ansambluri 

profesioniste. 

Locul I  – 300 lei 

Locul II  – 250 lei 

Locul III  - 200 lei 

Locul IV  – 150 lei 

Grup vocal bărbătesc - 3 minute, maxim 5 puncte  

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

reprezintă.  

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 800 lei 

Locul III  - 600 lei 

Locul IV  – 400 lei 

Grup vocal feminin - 3 minute, maxim 5 puncte 

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

reprezintă.  
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Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 800 lei 

Locul III  - 600 lei 

Locul IV  – 400 lei 

Grup vocal mixt - 3 minute, maxim 5 puncte   

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

reprezintă. 

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 800 lei 

Locul III  - 600 lei 

Locul IV  – 400 lei 

Grup „uni instrumental” (formaţii de fluieraşi, tulnice, ţitere) – 3 minute, maxim 5 puncte 

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

reprezintă. 

Locul I  – 1000 lei 

Locul II  - 800 lei 

Locul III  - 600 lei 

Locul IV  – 400 lei 

Alte formaţii - 10 minute, maxim 7 puncte  

Permite evoluţia oricărui tip de formaţie sau a unui interpret cu condiţia să fie înscrisă în fişa de 

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

Locul I  – 500 lei 

Locul II  – 400 lei 

Locul III  - 300 lei 

Locul IV  – 200 lei 

 

II. Meşteşuguri tradiţionale - maxim 15 puncte 

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

însoţite de meşterul creator. În cazul în care un meşter participă cu exponate aparţinând mai multor genuri 

(ţesături, cusături, împletituri), se notează cu o singură notă cele mai bune exponate. Meşterii care intră în 

competiţie obligatoriu vor face demonstraţii practice pe toată durata concursului. 

Locul I  – 2500 lei 

Locul II  – 2000 lei 

Locul III  -1500 lei 

Locul IV  – 1000 lei 

 

III. Gastronomie tradiţională - maxim 15 puncte 

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

se va realiza pe loc, pentru fiecare preparat fiind afişată vizibil reţeta culinară. Fiecare comună concurentă 

va prezenta juriului un dosar cu minim 10 reţete tradiţionale culese din zona pe care o reprezintă (între 

ele vor fi obligatoriu cele şase prezentate în concurs). 

Locul I  – 2500 lei 

Locul II  – 2000 lei 

Locul III  -1500 lei 

Locul IV  – 1000 lei 

Lipsa dosarului cu reţete atrage după sine eliminarea din concurs! 

 

Obligaţiile participanţilor: 

- să respecte Regulamentul Festivalului – concurs judeţean „Cultură pentru cultură” ; 

- să transmită  organizatorilor toate datele necesare înscrierii la concurs; 

- să solicite în scris asistenţă metodică Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba (se va 

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

instituţiei); 

- să comunice  orice schimbare care ar produce urmări în buna desfăşurare a concursului, cu cel 

puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului; 

- să asigure transportul  şi masa formaţiilor participante; 

- să finalizeze expoziţia din cadrul secţiunilor „meşteşuguri populare” şi „gastronomie 

tradiţională” cu cel puţin 30 minute înainte de începerea concursului; 

- să folosească şi să păstreze  curat spaţiul destinat expoziţiilor; 

- să se manifeste decent şi civilizat  pe întreaga durată a concursului; 
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- să prezinte organizatorilor, la începutul concursului,  tabele nominale cu datele de identificare 

(nume, prenume, nr. si serie CI sau BI, semnătura) ale participanților; 

- să prezinte juriului programul spectacolului artistic şi dosarul cu reţete tradiţionale. 

- să desemneze în scris, până la data concursului, reprezentantul comunei însărcinat de comunitate 

să ridice premiul/premiile şi să trimită o adresă scrisă însoţită de copie după actul de identitate al acestuia 

la Centrul de Cultură Augustin Bena Alba; 

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

 

Obligaţiile organizatorilor: 

- să popularizeze prezentul regulament; 

- să promoveze concursul; 

- să acorde, la cerere,  asistenţă de specialitate şi îndrumare pentru formaţiile înscrise în concurs; 

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

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

necesare organizării expoziţiilor de artă populară şi  gastronomie; 

- să comunice, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului, orice schimbare de 

natură organizatorică. 

Meşteşuguri tradiţionale 

- ţesut; 

- cusut; 

- confecţionare podoabe port popular; 

- prelucrarea pieilor şi a blănurilor; 

- împletituri; 

- olărit; 

- prelucrarea lemnului; 

- prelucrarea metalului; 

- prelucrarea pietrei; 

- prelucrarea sticlei; 

- prelucrarea cornului şi a osului; 

- încodeierea ouălor şi pictura de icoane; 

- confecţionarea măştilor populare. 

(datele sunt extrase din lucrarea Patrimoniul cultural imaterial din România, CIMEC, Bucureşti, 2009, 

pag.187-198) 

Instrumente tradiţionale 

- fluierul; 

- tulnic; 

- ţiteră; 

- bucium; 

- cimpoi; 

- duda de ceapă; 

- tâlv (o specie de bostan cu rol de fluier); 

- taragotul; 

- tamburina; 

- buhaiul; 

- vioara, violina, vioara cu goarnă; 

- doba; 

- violoncel, braci; 

- contrabas, contra; 

- corn; 

- frunza, piaptăn, solz de peşte. 

(datele sunt extrase din lucrarea Studii de organologie. Instrumente tradiţionale româneşti, vol I şi II, 

editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2006) 

 

Dispoziţii finale 

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

obţinut în cadrul concursului. 

La etapa finală va participa câştigătorul locului întâi de la fiecare secţiune din concurs. 

Participanţii  trebuie să demonstreze cu buletin sau certificat de naştere că sunt născuţi în comuna 

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

criterii valorice, specială, pentru fiecare din componentele manifestării. 

În redactarea prezentului regulament s-au luat în considerare opiniile şi propunerile participanţilor 

din ediţiile anterioare. 

Timpul alocat prin prezentul regulament, la fiecare secţiune,  este timpul maxim de prezentare a 

momentului artistic. 

Premiile vor fi înmânate reprezentantului fiecărei comune participante, desemnat de către 

primăria din localitatea respectivă printr-o adresă scrisă transmisă Centrului de Cultură 

”Augustin Bena” Alba până la data concursului. Adresa va fi însoţită de o copie a cărţii de 

identitate a reprezentantului respectiv. 

Premiile cu valoare mai mare de 600 de lei vor fi impozitate conform legii, valoarea 

impozitului fiind reţinută din valoarea premiului.  

 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                         Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în 

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

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba”SA; 

 - raportul de specialitate nr. 5265/24 martie 2015 al Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

-  adresele Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA nr. 3/1 martie 2016 și nr. 1473/24 

martie 2016 înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 3545/1 martie 2016 și nr. 

5302/24 martie 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. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 176/2013 privind numirea reprezentantului Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea 

mandatului acestuia; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Victor Tudor SECARĂ în calitate de  reprezentant al 

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

pentru aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 1 an, a creditului comercial, în limita plafonului de 

2.000.000 lei şi aprobarea garanţiilor propuse. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, domnul 

Victor Tudor SECARĂ. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Societății „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba” SA, domnului Victor Tudor SECARĂ, Direcției dezvoltare și bugete din aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                        Vasile BUMBU  

 

 

 

 

Nr. 52 

Alba Iulia, 31 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea desemnării unui    

 membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind validarea desemnării unui membru în  Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Alba; 

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

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 5353/24 martie 2015 al Direcției juridică și relații publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

-  adresa nr. 42583 din 23 martie 2016 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba (înregistrată 

la Consiliul Județean Alba cu nr. 5289 din 24 martie 2016), privind desemnarea domnului comisar șef de 

poliție Rus Mihai să îndeplinească atribuţiile funcţiei de şef al inspectoratului la Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Alba; 

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

juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 şi art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 

publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

- H.G. nr. 71 din 18 februarie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin 

detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Murg 

Cornel; 

- Decretului Președintelui României nr. 310/17 martie 2016 privind încetarea raporturilor de 

serviciu ale unui chestor principal de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 

Art. 1. Ia act de încetarea de drept a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba a domnului  subprefect Cornel Murg – ca urmare a încetării exercitării, cu caracter 

temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al Judeţului Alba.   

Art. 2. Ia act de încetarea de drept a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba a domnului chestor principal de poliţie -  Ioan-Nicolae Căbulea ca urmare a încetării 

raporturilor de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.  

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

inspectoratului la Inspectoratul de poliţie al Judeţului Alba.  

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

următoarea: 

Președinte: 

domnul Ion MARINCAȘ  - consilier judeţean 

Membri:                                                                                                                                                                                       

domnul Nicolae PUȘCĂ  - consilier judeţean; 

domnul Dumitru FULEA  - consilier judeţean; 
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domnul Marcel SIMION  - consilier judeţean; 

domnul Marcel Ioan STAN  - consilier judeţean; 

domnul Nicolae TRUȚĂ  - consilier judeţean; 

domnul Mihai RUS    - desemnat şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

domnul Ioan Ilie ILEA   - reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor Alba;   

domnul Dorel SOFICA   - inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Unirea”al  Judeţului  Alba; 

domnul Felician ITU   - inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 

„Avram Iancu”Alba; 

domnul Ioan VODĂ    - şeful Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului de 

specialitate al Primăriei Municipiului Alba Iulia; 

domnul  Mihai-Horea BĂRDAȘ  - reprezentant al comunităţii;   

domnul Gheorghe Ioan IVINIȘ  - reprezentant al comunităţii;   

domnul Horaţiu Mugur BIBOLAR  - reprezentant al comunităţii;  

  

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba, persoanelor nominalizate, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba, Direcției juridică și 

relații publice din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

Nr. 53 

Alba Iulia, 31 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de colaborare – cadru ce se va încheia între Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia pentru 

organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediția a III-a, în 

sustenabilitatea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de 

Garantare pentru Tineri în Judeţul Alba, România”  

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare - cadru ce se va încheia între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia 

pentru organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediția a III-a, în 

sustenabilitatea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare 

pentru Tineri în judeţul Alba, România”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare - cadru 

ce se va încheia între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Colegiul Economic “Dionisie Pop 

Marțian”Alba Iulia pentru organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediția a 

III-a, în sustenabilitatea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de 

Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România”; 

 - raportul de specialitate nr. 5133/22 martie 2015 comun  al Direcției dezvoltare și bugete și 

Serviciului coordonare programe și proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

       - solicitarea nr. 393 din 8 martie 2016 adresată Consiliului Județean Alba de Colegiul Economic 

“Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia, înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 4031 din 8 martie 2016; 

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

ONG-uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și 

mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile  art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă Acordul de colaborare – cadru ce se va încheia între  Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia pentru organizarea 

Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediția a III-a, în sustenabilitatea proiectului 

“Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în Judeţul 

Alba, România”, finanţat de Comisia Europeană în cadrul Acţiunii de pregătire „Scheme de Garantare 

pentru Tineri” 2012, și care se regăsește în anexa parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției Dezvoltare și Bugete și 

Serviciului Coordonare Programe și Proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Colegiului Economic “Dionisie 

Pop Marțian”Alba Iulia, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului coordonare programe și proiecte din 

aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

Nr. 54 

Alba Iulia, 31 martie 2016 



 

59 

Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 54/23 martie 2016 

 

Județul Alba                                                                                         Colegiul Economic 

Consiliul Judeţean Alba                                                          “Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia  

Nr. înreg.____________                                                                        Nr. înreg.__________ 

                                         

                         

 

ACORD DE COLABORARE CADRU 

pentru organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediția a III-a, în 

sustenabilitatea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de 

Garantare pentru Tineri în Judeţul Alba, România”  

 

încheiat astăzi, ________________ 

 

 

I. PĂRŢILE  SEMNATARE 

1. Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion 

I.C. Brătianu nr. l, judeţul Alba, având cod de înregistrare fiscală 4562583, cont bancar 

RO97TREZ00224590238XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat legal prin Ion 

Dumitrel – președinte și Marian Florin Aitai  – director executiv, în calitate de partener în cadrul 

acordului 

și 

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

strada Octavian Goga nr. 11, județul Alba reprezentat legal prin prof. Nicolae Dan Anca – director, în 

calitate de partener în cadrul acordului 

 

În temeiul parteneriatului din cadrul Proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea 

stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România” finanţat de Comisia 

Europeană în cadrul Acţiunii de pregătire „Scheme de Garantare pentru Tineri” 2012 în cadrul căruia 

Consiliul Județean Alba a avut calitate de beneficiar al contractului de grant iar Colegiul “Dionisie Pop 

Marțian” Alba Iulia a avut calitate de şcoală pilot - beneficiar final, 

 

au convenit următoarele: 

 

II. OBIECTUL ACORDULUI 

Obiectul prezentului acord îl constituie organizarea în data de 21 aprilie 2016 a celei de a III-a 

ediții a Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, în sustenabilitatea proiectului 

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

România”.  

 

III. DURATA 

Durata prezentului acord de colaborare este limitată și produce efecte de la momentul semnării 

sale de către părți și până la momentul finalizării evenimentului menționat la capitolul II, astfel încât orice 

obligații ale părților semnatare nu pot fi extinse în afara acestui interval și nici cu privire la alte atribuții 

decât cele convenite la capitolul IV.  

 

IV. ATRIBUȚIILE JUDEȚULUI ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba se angajează să contribuie financiar cu suma de 

2.000 lei necesară achitării chiriei pentru sala Casei de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia, în vederea 

desfășurării Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediţia a III-a. 

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

Sindicatelor Alba Iulia. 
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V. ATRIBUȚIILE COLEGIULUI ECONOMIC “DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA 

IULIA 

Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia se angajează: 

- să asigure organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediţia a III-a 

din punct de vedere al programului de desfășurare, al activităților ce se vor derula pe perioada 

evenimentului; 

- să asigure cheltuielile ocazionate cu materialele consumabile, tipărirea materialelor de 

promovare ale firmelor de exercițiu și cheltuielile cu premiile. 

 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

Orice obligații ale părților semnatare nu pot fi extinse în afara intervalului menționat la 

capitolul III și nici cu privire la alte atribuții decât cele convenite la capitolul IV. 

Orice potențiale dispute între părțile semnatare, în realizarea prezentului Acord vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. 

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

 

 

Județul Alba 

Consiliul Judeţean Alba     Colegiul Economic  

                                                                                  “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia 

 

Preşedinte,       Director, 

Ion Dumitrel                            Nicolae Dan Anca 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 

 

Vizat C.F.P. 

 

Avizat consilier juridic 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile  

formulată de domnul Iviniș Gheorghe Ioan 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 37/2016 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată 

împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 37/2016; 

 - raportul de specialitate nr. 5157 din 23 martie 2016 al Direcţiei juridică și relații publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

-  plângerea prealabilă formulată de domnul Iviniş Gheorghe Ioan, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Alba sub nr. 3996/8 martie 2016 prin care a solicitat revocarea în tot a Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 37/25 februarie 2016 privind aprobarea promovării unei acţiuni civile având ca obiect 

pretenţii reprezentând daunele solicitate în Dosar nr.9780/117/2013*, Dosar nr.8539/117/2013* şi 

Dosar nr.8538/117/2013 ce decurg din Sentinţa civilă a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012 

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

juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Articol unic.  

Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Iviniş Gheorghe Ioan prin care a solicitat 

revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 37/2016 privind aprobarea promovării unei acţiuni 

civile având ca obiect pretenţii reprezentând daunele solicitate în Dosar nr. 9780/117/2013*, Dosar nr. 

8539/117/2013* şi Dosar nr. 8538/117/2013 ce decurg din Sentinţa civilă a Tribunalului Cluj nr. 

3965/2012, ca fiind neîntemeiată. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba Domnului Iviniş Gheorghe Ioan, 

Direcţiei juridică și relații publice din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                        Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

Nr. 55 

Alba Iulia, 31martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate 

publică a Judeţului Alba, asupra imobilului "Construcţii şi teren aferent staţiei de pompare Gura 

Roşiei", situat administrativ în comuna Roşia Montană 

 

 

 

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

Luând în dezbatere:  

      - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea 

dreptului de proprietate publică a judeţului Alba, asupra imobilului “Construcţii şi teren aferent staţiei de 

pompare Gura Roşiei”, situat administrativ în comuna Roşia Montană; 

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

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

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

Montană; 

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

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Văzând documentaţia cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al Judeţului 

Alba, prima întabulare, asupra imobilului situat administrativ în localitatea Gura Roşiei, comuna Roşia 

Montană, judeţul Alba, elaborată de S.C. LARRY-VERMESSUNGEN S.R.L. Alba Iulia, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 5494/28 martie 2016; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

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

- Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor 

cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

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

de proprietate al Judeţului Alba asupra imobilului în suprafaţă de 849 mp., identificat prin CF nr. 71243 

Roșia Montană şi CF nr. 71244 Roşia Montană, pe care există o construcţie (Clădire post transformare) în 

suprafaţă de 25 mp.,  potrivit anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

de proprietate al Judeţului Alba asupra imobilului în suprafaţă de 1097 mp., identificat prin CF nr. 71169 

Roşia Montană, pe care există 2 construcţii (Clădire staţie de pompare cu cameră pompe şi cameră 

comandă) în suprafaţă de 51 mp., şi (Rezervor şi cameră vane) în suprafaţă de 69 mp., potrivit anexei nr. 

2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba – bun imobil aparținând domeniului public, 

asupra imobilelor identificate la art. 1 şi art. 2. 
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Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Biroului de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Cîmpeni; Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

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

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                            SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                        Vasile BUMBU  

 

Nr. 56 

Alba Iulia,  31 martie  2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

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

şi aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra acestuia  

în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  

 

 

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

Luând în dezbatere:  

      - proiectul de hotărâre privind includerea unui bun imobil în Inventarul proprietăţii publice a 

judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra acestuia în favoarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

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

proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra acestuia în 

favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

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

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Văzând; 

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

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

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

Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării Secției de Recuperare 

Medicină Fizică și Balneologi; 

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

din domeniul public al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Județului Alba a unui imobil (teren) 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2; 

- Contractul de administrare nr. 1324-1479/26 februarie 2004 de transmitere a dreptului de 

administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor imobile aparţinând 

domeniului public al Judetului Alba, cu modificările şi completările ulterioare; 

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. 91 alin. 5 pct. 3,  art. 119, art. 120 și art. 123 alin. 

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

ulterioare; 

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

bunurile proprietate publică,  cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare); 

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

locale, republicată, cu modificările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în CF nr. 101917 Alba 

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

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

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

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia nr. crt. 215, potrivit  anexei  – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă constituirea dreptului de administrare asupra imobilului menţionat la art. 1 din 

prezenta hotărâre în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, pe o perioadă nedeterminată,. 

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

Funciară, a dreptului de proprietate în favoarea domeniului public al Judeţului Alba și constituirea 
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dreptului de administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra imobilului 

identificat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

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

şi informatică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

. 

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

Prefectului Judeţului Alba; Municipiului  Alba Iulia; Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; Direcției 

juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și informatică și Direcţiei dezvoltare și 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                            SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                         Vasile BUMBU  

 

 

Nr. 57 

Alba Iulia,  31 martie  2016 
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 57/31 martie 2016 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil cuprins la poziția nr. 215 

din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Alba  

 

Secțiunea I 

Bunuri immobile 

Nr. 

crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elementele de identificare Anul dobândirii 

sau, după caz, al 

dării în folosință 

Valoare 

de inventar 

- lei - 

Situația  

juridică  

actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

215 1.6.2 Imobil în care a 

funcționat Școala 

Postliceala Sanitară 

Alba Iulia 

Imobil situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, str. Petru Dobra, 

nr. 2, judeţul Alba, compus din: 

-Clădire, edificată în regim P+1E, având 

suprafaţa construită de 345 mp, fundaţii 

izolate din beton, zidărie din cărămidă, 

planşee din beton, şarpantă din lemn şi 

învelitoare din ţiglă; 

-Teren aferent, împrejmuit - în suprafaţă de 

593 mp. 

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

cadastral 85718 şi 

85718- C1. 

Vecinătăţi: 

Nord–S.C. Xerom SRL 

Sud–str. Petru Dobra 

Est–drum de de acces 

Vest–proprietate privată 

-Teren în suprafață de 913 mp. 

Înscris în CF 101917 Alba Iulia, cu nr. 

cadastral 390/1/1/1/2/2/1, 391/2/1/1/2/2/1. 

2015  Domeniul public al 

județului Alba 

 

                    P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

              VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

         Florin Claudiu ROMAN                                                                         Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

70/2014 privind delegarea unor atribuţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 70/2014 privind delegarea unor atribuţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

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

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

-  adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 3590 din 21 martie 

2016; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 112 alin. 3 lit. q – r coroborat cu art. 114 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b –c din Legea nr. 292/2011 

a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

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

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

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

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

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;           

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Articol unic.  

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

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

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

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

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

adulte cu dizabilităţi, persoane vârstnice nu vor putea depăşi nivelul prevăzut al standardului de cost aşa cum 

este aprobat prin H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a 

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

datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale.  

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

Copilului Alba, în calitate de furnizor public de servicii sociale, nu vor putea depăşi nivelul prevăzut prin H.G. 

nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului 

lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către 

susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale. Serviciile sociale specializate identificate, 
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care depăşesc valorile prevăzute la art. 3 şi art. 4 din prezenta hotărâre, se vor supune spre aprobare Consiliului 

Judeţean Alba”. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei dezvoltare și bugete și Direcției juridică și relații publice din 

aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                          Vasile BUMBU  

 

 

Nr. 58 

Alba Iulia, 31 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate în Judeţul Alba 

 

 

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

Luând în dezbatere:  

      - proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de 

transport public județean de persoane  prin curse regulate în Judeţul Alba; 

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

continuității serviciului de transport public județean de persoane  prin curse regulate în Judeţul Alba; 

- raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnice și Direcției juridică și relații publice nr. 5615/30 

martie 2016; 

Văzând; 

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

obiectul Dosarului nr. 10400/117/2013 și Încheierea Ședinței publice de la data de 15.05.2014, pronunțată de 

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

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

Consiliul Județean Alba sub nr. 5563/29 martie 2016, prin care se solicită prelungirea valabilității licenței de 

traseu pentru traseul Aiud-Teiuș-Alba Iulia;  

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

Județean Alba sub nr. 5598/30 martie 2016, prin care se solicită prelungirea valabilității programului de 

transport județean, a licențelor de traseu și a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de de transport 

public județean de persoane  prin curse regulate; 

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

Consiliul Județean Alba sub nr. 5623/30 martie 2016, privind propunerea de prelungire a valabilității 

contractelor de delegare de gestiune a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate 

și a licențelor de traseu; 

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

SRL prin mandatar av. Teodorescu Paul Mircea, înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 5624/30 

martie 2016, prin care se solicită prelungirea valabilității programului de transport județean, a licențelor de 

traseu și a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de de transport public județean de persoane  prin 

curse regulate; 

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

juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 2 alin. 1, art. 91 alin. 1 lit. d şi art. 91 alin. 5  lit. a  pct.13 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 3 şi art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

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

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.07.2008-31.12.2013, în Județul Alba, 

prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 

61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015 și nr. 216/2015. 
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Art. 2. Se aprobă prelungirea valabilității licențelor de traseu ale operatorilor de transport rutier 

prestatori ai serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, până la data de 30 aprilie 

2016. 

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

județean de persoane  prin curse regulate, în Județul Alba, până la data de 30 aprilie 2016. 

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

gestiunii serviciului de transport public județean de persoane  prin curse regulate, în Județul Alba, astfel cum 

a fost aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 210/2014 şi prelungit prin  Hotărârile 

Consiliului Judeţean Alba nr. 61/2015, nr. 111/2015,  nr. 155/2015 și nr. 216/2015. 

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

și relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Prefectului Judeţului Alba; Direcției juridică și relații publice și Direcţiei tehnice din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Alba; Agenției Teritoriale A.R.R. Alba și Asociației Intercomunitare de Dezvoltare 

Alba Iulia-Transport Local. 

 

 

       P. PREŞEDINTE                     CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                       Vasile BUMBU  

 

 

 

Nr. 59 

Alba Iulia,  31 martie  2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 52/29 februarie 2016 

în sensul înlocuirii unui membru în comisia de concurs, la concursul organizat în data de  11 martie 2016 

pentru ocuparea postului vacant de  medic specialist în specialitatea chirurgie vasculară, din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul Biroului resurse umane nr. 3625 din 2 martie 2016 cu privire la aprobarea 

înlocuirii unui membru în comisia de concurs, la concursul organizat în data de 11 martie 2016 pentru 

ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea chirurgie vasculară, din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

Ținând cont de: 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 3332 din 26 februarie 2016 înregistrată sub nr. 

3374 din 26 februarie 2016 la registratura Consiliului Județean Alba, privind înlocuirea unui membru în 

comisia de concurs, la concursul organizat în data de 11 martie 2016 pentru ocuparea postului vacant de 

medic specialist în specialitatea chirurgie vasculară; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 52/29 februarie 2016 cu privire la aprobarea 

comisiei de concurs la concursul organizat în data de 11 martie 2016 pentru ocuparea postului vacant de 

medic specialist în specialitatea chirurgie vasculară din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 4 și alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor de 

ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare 

publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice 

fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată prin 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 869 din 9 iulie 2015. 

 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 

 

Articol unic 

Aprob înlocuirea doamnei dr. Anca Tursie, medic primar chirurgie vasculară - Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Timişoara, desemnată în calitate de membru în cadrul Comisiei de concurs la concursul 

pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea chirurgie vasculară din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în data de 11 martie 2016, cu domnul dr. Feier Horea Bogdan, 

medic primar în specialitățile chirurgie cardiovasculară și chirurgie vasculară - Institutul de Boli 

Cardiovasculare Timişoara. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Biroului resurse umane, Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, doamnei dr. Anca Tursie, domnului dr. Feier Horea Bogdan. 

 

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

                                                                                       

                                                               

 

Nr. 59 

Alba Iulia, 2 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii 

prin achiziție directă, a contractului de servicii “Studiul de soluție privind modul de racordare la rețelele 

electrice de interes public pentru obiectivele “Alimentare cu energie electrică a Centrului de management 

integrat al deșeurilor Galda de Jos” și “Alimentare cu energie electrică a Stației de transfer deșeuri 

Tărăria” și obținerea avizelor tehnice de racordare” 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 3538/1 martie 2016 al UIP – SMID privind constituirea Comisiei de evaluare 

a ofertelor în vederea atribuirii prin achiziție directă, a contractului de servicii “Studiul de soluție privind 

modul de racordare la rețelele electrice de interes public pentru obiectivele “Alimentare cu energie 

electrică a Centrului de management integrat al deșeurilor Galda de Jos” și “Alimentare cu energie 

electrică a Stației de transfer deșeuri Tărtăria” și obținerea avizelor tehnice de racordare”, pentru proiectul 

“Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba” SMIS-CSNR 30282;                                                 

 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; 

- art. 18 alin. 1 lit. a, art. 124 lit. b și art. 198 lit. b din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 

concesiune de sevicii, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 71 și următoarele din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor 

de concesiune de sevicii, cu modificările și 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 evaluare a ofertelor în vederea atribuirii prin achiziție directă, a 

contractului de servicii “Studiul de soluție privind modul de racordare la rețelele electrice de interes public 

pentru obiectivele “Alimentare cu energie electrică a Centrului de management integrat al deșeurilor 

Galda de Jos” și “Alimentare cu energie electrică a Stației de transfer deșeuri Tărtăria” și obținerea 

avizelor tehnice de racordare”, pentru proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 

Alba” SMIS-CSNR 30282, în următoarea componență: 

Președinte: Nicoleta Elena IRIMIE  - manager proiect adjunct, UIP-SMID Alba 

Membri: Cosmin Aurelian OLTEAN  - responsabil tehnic 5, UIP-SMID Alba; 

 Camelia Elena GALAC VITAN - responsabil achiziții, UIP-SMID Alba; 

 Felix SOLYOM   - responsabil tehnic 1, UIP-SMID Alba 

 Cristel Sandu DĂUCEANU  - responsabil tehnic 2, UIP-SMID Alba 

Membri de rezervă:  

Marius NISTOR    - responsabil juridic, UIP-SMID Alba;  

Dorin Nicolae ȚIMONEA  - responsabil relații publice, UIP-SMID Alba. 

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. 

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

 

Nr. 61 

Alba Iulia, 2 martie 2016       
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind modificarea art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba    

nr. 477/4 noiembrie 2015 privind componența  Comisiei Tehnice constituite la nivelul Județului Alba în 

vederea elaborării  “Planului de Menținere a Calității Aerului” 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul Direcției Tehnice nr. 3810 din 4 martie 2016 cu privire la aprobarea modificării 

componenței Comisiei Tehnice constituite la nivelul Județului Alba în vederea elaborării  “Planului de 

Menținere a Calității Aerului”; 

Ținând cont de: 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 477/4 noiembrie 2016 privind 

componența  Comisiei Tehnice constituite la nivelul Județului Alba în vederea elaborării  “Planului de 

Menținere a Calității Aerului”; 

- adresa nr. 1068/4 martie 2016 a Direcției Regionale de Statistică 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. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările si completările 

ulterioare; 

-   art. 9 alin. 1, art. 32 și urm. din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a 

planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului aprobată prin H.G. nr. 

257/2015; 

             - art. 3 și anexa nr. 2 ale Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1206 din 11 

august 2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în 

regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 

privind calitatea aerului înconjurător; 

 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 aprobă modificarea componenței Comisiei Tehnice constituită în vederea elaborării  

“Planului de Menținere a Calității Aerului”, la nivelul Județului Alba prin art. 1 al Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba  nr. 477 din data de 4 noiembrie 2015, urmând ca aceasta să aibă următorul 

conținut: 

Coordonatorul Comisiei Tehnice: 

Daniela DOCAN   – consilier,   Direcția Tehnică, Consiliul Județean 

Alba 

Membrii Comisiei Tehnice: 

Luminița SÂNTIMBREAN – consilier,   Direcția Tehnică, Consiliul Județean 

Alba; 

Alin Ciprian DAVID  – director executiv adjunct,   Direcția Regională de Statistică  

Alba; 

Adrian BĂCILĂ   – director de producție, Kronoșpan Sebeș; 

Horațiu CLEPAN   – inspector coordonator județean, Inspectoratul de Stat pentru 

Controlul in Transportul Rutier; 

Ioan Lucian COROIAN  – director tehnic,  Saturn SA; 

Marian ȘUȚU   – plt.adjunct,   Inspectoratul Județean de Jandarmi 

Alba; 

Anatolie LUPOI  – inginer,   Regia Națională a Pădurilor 

ROMSILVA - Direcția Silvică Alba; 

Nicolae SPINEANU   – inginer,   Direcția pentru Agricultură Județeană 

Alba; 

Ileana VĂCARU   – medic primar igienă, Direcția de Sănătate Publică Alba; 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAAahUKEwiw_8DKuOLIAhXG2SwKHWZAATY&url=http%3A%2F%2Fwww.isctr-mt.ro%2F&usg=AFQjCNGmPRaz63sJ_EFvXxfJGYk2-Y7-AA
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAAahUKEwiw_8DKuOLIAhXG2SwKHWZAATY&url=http%3A%2F%2Fwww.isctr-mt.ro%2F&usg=AFQjCNGmPRaz63sJ_EFvXxfJGYk2-Y7-AA
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Tiberiu TODORAN  - comisar șef     Inspectoratul de Poliție Județean 

Alba. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 477/4 

noiembrie 2015 rămân neschimbate. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Direcției tehnice, Biroului resurse umane, 

persoanelor nominalizate. 

 

           Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

 

 

 

Nr. 63 

Alba Iulia, 4 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de recepție pentru 3 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. 3913/7 martie 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"; 

Ținând cont de Contractul de servicii nr.  5740/697/30 martie 2015 încheiat între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Muzeul Județean Mureș, modificat prin actul adițional nr. 1 din 19 ianuarie 2016, 

înregistrat la Consiliul Județean Alba cu nr. 780/19 ianuarie 2016 și la Muzeul Județean Mureș sub numărul 

95/19 ianuarie 2016; 

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 3 icoane restaurate în cadrul Proiectului 

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

următoarea componență: 

Membri titulari: 

 Doamna Viorica PÎRV    - Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

 Domnul Alexandru ȘTIRBAN   - Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

Doamna Ana DUMITRAN    - Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

Doamna Nicoleta Noemi PREJBAN  - Consiliul Județean Alba; 

Doamna Aurora Petronela LUCA  - Consiliul Județean Alba; 

Membri supleanți: 

Domnul Ioan POPA    - Consiliul Județean Alba; 

Domnul Nicolae POPA   - Consiliul Județean Alba. 

Art. 2.  Documentele întocmite în urma acțiunii de recepție vor fi transmise Direcției   gestionarea 

patrimoniului şi informatică, Direcției 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. 

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

 

 

 

Nr. 66 

Alba Iulia, 7 martie 2016            

  



 

76 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea  

contractului de achiziţie publică având ca obiect: “Achiziție de carburant auto 

 - motorină şi benzină pentru autovehiculele aflate în Parcul auto al 

 Consiliul Județean Alba, Serviciul Public Salvamont și Centrul Militar Județean Alba” 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. nr. 3915/7 martie 2016 al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

având ca obiect: ”Achiziție de carburant auto - motorină şi benzină pentru autovehiculele aflate în Parcul 

auto al Consiliul Județean Alba, Serviciul Public Salvamont și Centrul Militar Județean Alba”; 

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; 

- art. 18 alin. 1, art. 124 lit. c și art. 198 lit. b din  O.U.G. 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; 

- art. 71 și art. 72 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din  O.U.G. 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; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUN 

Articol unic 

 În vederea evaluării ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: 

”Achiziție de carburant auto - motorină şi benzină pentru autovehiculele aflate în Parcul auto al Consiliul 

Județean Alba, Serviciul Public Salvamont și Centrul Militar Județean Alba”, se constituie o comisie cu 

atribuții in acest sens, care va avea  următoarea componenţă: 

Președinte: 

Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu,    Direcția gestionarea patrimoniului și 

          informatică; 

Membri titulari: 

Camelia Ileana LAZĂR  - șef serviciu,     Direcția dezvoltare și bugete; 

Camelia Elena GALAC VITAN  - consilier superior,       Direcția gestionarea patrimoniului și  

         informatică; 

Monica Diana CRISTEA  - consilier superior,       Direcția gestionarea patrimoniului și 

          informatică; 

Ana Maria TOMA   - consilier juridic,  Direcția juridică și relații publice; 

Membri de rezervă:  

Diana Cecilia GIUREA  - consilier juridic,   Direcția juridică și relații publice; 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior,       Direcția gestionarea patrimoniului și  

        informatică; 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba; persoanelor desemnate în cadrul comisiei; Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

Nr. 67 

Alba Iulia, 7 martie 2016   
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 ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind înființarea comisiei de evaluare a managementului  

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba pe anul 2015 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul Biroului resurse umane nr. 3780 din 3 martie 2016 cu privire la înființarea 

comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba pe anul 2015; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 13/24 ianuarie 2013 privind 

aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor de cultură 

din subordinea Consiliului Județean Alba, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 12/31 ianuarie 2014; 

  Având în vedere prevederile: 

- art. 104 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 38 coroborat cu art. 16-17 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice 

de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 și art. 7 din Regulamentul cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

aprobat prin H.G. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 

concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, 

precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de 

cultură (anexa nr. 2); 

 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 înființează Comisia de evaluare a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba, pe anul 2015, în următoarea componenţă: 

Ioan Bodea   - director executiv, Consiliul Judeţean Alba, în calitate de 

reprezentant al autorității;  

Dana Alexandra Zecheru - șef serviciu, Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale, în 

calitate de  specialist; 

Matei Drîmbărean  - director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural 

Naţional Alba, în calitate de  specialist; 

 Art. 2. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului la Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba, pe anul 2015, în următoarea componenţă: 

 Sorina Oprean  - consilier, reprezentant compartiment de specialitate;   

 Marian Florin Aitai   - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

 Horațiu Zaharia Suciu  - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;   

 Valy Virginia Matei  - șef serviciu, reprezentant compartiment juridic. 

 Art. 3. Evaluarea managementului la Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2015, va fi 

efectuată până în data de 31 martie 2016. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, managerului Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Biroului resurse umane, Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba, persoanelor desemnate. 

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

 

Nr. 68 

Alba Iulia, 9 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind înființarea comisiei de evaluare a managementului  

Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba pe anul 2015 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul Biroului resurse umane nr. 3769 din 3 martie 2016 cu privire la înființarea 

comisiei de evaluare a managementului Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba pe anul 2015; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 13/24 ianuarie 2013 privind 

aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor de cultură 

din subordinea Consiliului Județean Alba, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 12/31 ianuarie 2014; 

  Având în vedere prevederile: 

- art. 104 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 38 coroborat cu art. 16-17 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice 

de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 și art. 7 din Regulamentul cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

aprobat prin H.G. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 

concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, 

precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de 

cultură (anexa nr. 2); 

 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 înființează Comisia de evaluare a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba, pe anul 2015, în următoarea componenţă: 

Ioan Bodea  - director executiv, Consiliul Judeţean Alba, în calitate de reprezentant al 

autorității;  

Matei Drîmbărean - director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional 

Alba, în calitate de  specialist; 

 Iuliu Praja  - manager, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică 

Mureș, în calitate de specialist 

 Art. 2. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului la Centrul de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, pe anul 2015, în următoarea componenţă: 

Dan Mihai Popescu   - director executiv, reprezentant compartiment de specialitate;   

 Marian Florin Aitai   - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

 Horațiu Zaharia Suciu  - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;   

 Diana Cecilia Giurea   - consilier juridic, reprezentant compartiment juridic. 

 Art. 3. Evaluarea managementului la Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2015, va fi 

efectuată până în data de 31 martie 2016. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, managerului Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Biroului resurse umane, Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, persoanelor desemnate. 

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

 

Nr. 69 

Alba Iulia, 9 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind înființarea comisiei de evaluare a managementului  

Muzeului Național al Unirii Alba Iulia pe anul 2015 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul Biroului resurse umane nr. 3766 din 3 martie 2016 cu privire la înființarea 

comisiei de evaluare a managementului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia pe anul 2015; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 13/24 ianuarie 2013 privind 

aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor de cultură 

din subordinea Consiliului Județean Alba, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 12/31 ianuarie 2014; 

  Având în vedere prevederile: 

- art. 104 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- art. 38 coroborat cu art. 16-17 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice 

de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 și art. 7 din Regulamentul cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

aprobat prin H.G. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 

concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, 

precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de 

cultură (anexa nr. 2); 

 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 înființează Comisia de evaluare a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 

pe anul 2015, în următoarea componenţă: 

Ioan Bodea   - director executiv, Consiliul Judeţean Alba, în calitate de 

reprezentant al autorității;  

Dana Alexandra Zecheru - șef serviciu, Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale, în 

calitate de  specialist; 

Sabin Adrian Luca  - manager Muzeul Național Brukenthal Sibiu, în calitate de specialist 

 Art. 2. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului la Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia, pe anul 2015, în următoarea componenţă: 

 Dan Mihai Popescu   - director executiv, reprezentant compartiment de specialitate;   

 Marian Florin Aitai   - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

 Horațiu Zaharia Suciu  - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;   

 Valy Virginia Matei  - șef serviciu, reprezentant compartiment juridic. 

 Art. 3. Evaluarea managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2015, va fi 

efectuată până în data de 31 martie 2016. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, managerului Muzeului Național al 

Unirii Alba Iulia, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Biroului resurse umane, Muzeului Național al Unirii 

Alba Iulia, persoanelor desemnate. 

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

 

Nr. 70 

Alba Iulia, 9 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind constituirea comisiei de predare a spaţiului din imobilul  

 situat administrativ în municipiul Alba Iulia P-ța Ion I.C. Brătianu, nr. 20, județul Alba, aparţinând 

proprietății private a Judeţului Alba, dat în administrare  

Tribunalului Alba prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 26/25 februarie 2016 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 3888/7 martie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică 

privind darea în administrare Tribunalului Alba a unui spațiu pentru depozitarea materialului arhivistic, în 

suprafață de 153 mp, situat în imobilul din municipiul Alba Iulia, P-ța Ion I.C. Brătianu, nr. 20, proprietate 

privată a Județului Alba; 

 Ținând cont de: 

 - adresa Tribunalului Alba nr. 658/IA/10/2016, prin care solicită sprijinul privind punerea la 

dispoziție a unui spațiu adecvat pentru depozitarea materialului arhivistic; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 26/25 februarie 2016 privind aprobarea dării în 

administrare Tribunalului Alba a unui spaţiu pentru depozitarea materialului arhivistic, în suprafață de 153 

mp, situat în imobilul din municipiul Alba Iulia, P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, proprietate privată a Judeţului 

Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 136 din Constituția României; 

 - art. 104 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 121, art. 124 din Legea nr. 

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

 - art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 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.  Se constituie Comisia de predare a spaţiului din imobilul situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia P-ța Ion I.C. Brătianu, nr. 20, județul Alba, aparţinând proprietății private a Judeţului Alba, dat în 

administrare Tribunalului Alba prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 26/25 februarie 2016, în 

următoarea componenţă: 

Președinte:  

Ioan BODEA    – Director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 

Membri titulari:  

Florin Adrian GHILEA - Consilier, Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 

Ioan POPA    - Consilier, Direcţia dezvoltare şi bugete 

Angela RUSU   - Consilier juridic, Direcţia juridică şi relații publice                                                

Membri supleanți: 

Alexandru BAȘA  - Consilier, Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 

Eugen DOBRA  - Consilier, Direcţia dezvoltare şi bugete 

Ana-Maria TOMA   - Consilier juridic, Direcţia juridică şi   relaţii publice. 

Art. 2.  Atribuţiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilului, inventarierea faptică, 

întocmirea listei de inventariere, verificarea situaţiei juridice a imobilului, întocmirea procesului verbal de 

predare-primire şi a protocoalelor de predare-preluare. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acţiunii de predare/preluare vor fi transmise Direcţiei   

gestionarea patrimoniului şi informatică și Direcţiei dezvoltare şi bugete. 

 Prezenta dispoziţie 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, Direcţiei   

gestionarea patrimoniului şi informatică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   
Nr. 71 

Alba Iulia, 9 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință extraordinară 

pe data de 17 martie 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; 

 In 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 17 martie 2016, ora 

11
00

, ședință ce va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68. 

Art. 2 Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii de modificare a Structurii organizatorice a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

 2. Proiect de hotărâre privind încetarea dării în folosinţă gratuită asociaţiei SM Speromax Alba a 

bunului spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp, aflat în incinta Secţiei de neurologie şi psihiatrie din municipiul 

Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, şi darea în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie 

Alba pentru implementarea proiectului «Eficientizarea şi creşterea gradului de operaţionalizare a capacităţilor 

pentru protejarea patrimoniului public şi privat pe raza Judeţului Alba»   

Inițiatori: consilierii judeţeni Marincaş Ion, Simion Marcel, Stan Marcel Ioan, Fulea Dumitru, 

Pușcă Nicolae şi Bibolar Horațiu Mugur 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Alba pentru implementarea proiectului «Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Ordine Publică 

Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Avram Iancu” Alba»   

Inițiatori: consilierii judeţeni Marincaş Ion, Simion Marcel, Stan Marcel Ioan, Fulea Dumitru, 

Pușcă Nicolae şi Bibolar Horațiu Mugur 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenţii Clubului Sportiv “Universitatea”  Alba Iulia 

în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2016. 

 Inițiatori: consilieri judeţeni: Fulea Ioan, Florea Ioan şi  Marincaş Ion     

6. Proiect de hotărâre privind recificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al 

Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii,  pe anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

7. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului județean Alba, se publică în Monitorul Oficial al 

Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului 

Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

 

 

Nr . 72 

Alba Iulia, 14 martie 2016 

 

  



 

82 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea directă a contractelor 

de servicii de dirigenție de șantier și de asistență tehnică din partea proiectantului la obiectivul 

„Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba cu extindere” 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 4.524/15 martie 2016 al Direcţiei Tehnice privind constituirea comisiei de 

evaluare a ofertelor pentru atribuirea directă a contractelor de servicii de dirigenție de șantier și de asistență 

tehnică din partea proiectantului la obiectivul „Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu 

Consiliul Județean Alba cu extindere”; 

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; 

- art. 2 și art. 19 din  O.U.G. 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; 

- art. 71 și art. 72 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din  O.U.G. 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; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUN 

 

Articol unic  
În vederea evaluării ofertelor pentru atribuirea contractelor de servicii de dirigenție de șantier și de 

asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiții 

„Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba cu extindere”, se constituie o 

comisie cu atribuții in acest sens, care va avea  următoarea componenţă: 

Președinte: 

 Cornelia FĂGĂDAR    - consilier,   Direcţia Tehnică; 

Membri: 

 Daniela DOCAN    - consilier,   Direcţia Tehnică; 

 Luminita SÎNTIMBREAN   – consilier,   Direcţia Tehnică. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba; persoanelor desemnate în cadrul comisiei; Direcţiei tehnice și Direcției 

gestionarea patrimoniului şi informatică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

 

 

 

 

Nr. 75 

Alba Iulia, 15 martie 2016           
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție  

pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă în cadrul  

Programului anual al Consiliului Județean Alba,  

anul 2016, domeniul ”Sportul de performanță” 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul Direcţiei gestionarea patrimoniului și informatică nr. 4376 din 14 martie 2016 

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare și selecție pentru atribuirea contractelor de finanțare 

nerambursabilă în cadrul Programului anual al Consiliului Județean Alba, anul 2016, domeniul ”Sportul de 

performanță”; 

 Ținând cont de prevederile:  

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 13/28 ianuarie 2016, privind aprobarea Programului anual 

de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Alba a activităților nonprofit de interes județean, aferent 

anului 2016 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul județului 

Alba pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, în domeniul „Sportul de performanță”; 

- Programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul Județului Alba a activităților 

nonprofit de interes județean, aferent anului 2016; 

- Regulamentului de finanțare nerambursabilă din bugetul Județului Alba a activităţilor nonprofit de 

interes judeţean, în domeniul „Sportul de performanță”; 

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

activităţi nonprofit de interes general, 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 

Articol unic  
În vederea evaluării și selecției pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă în cadrul 

Programului anual al Consiliului Județean Alba, anul 2016, domeniul ”Sportul de performanță”, se constituie 

o comisie cu atribuții în acest sens, care va avea  următoarea componenţă: 

Președinte: 

 Ioan BODEA    – director executiv,   Direcția gestionarea patrimoniului și  

        informatică; 

Membri titulari: 

 Sorina OPREAN   – consilier superior,  Direcția gestionarea patrimoniului și 

       informatică; 

 Radu Octavian NEAG  - consilier superior,  Direcția gestionarea patrimoniului și  

       informatică; 

 Ana Maria TOMA   – consilier juridic,  Direcția juridică și relații publice; 

 Camelia Ileana LAZĂR  – șef serviciu,   Direcția dezvoltare și bugete; 

Membri supleanți:  

 Raluca Elena GRĂDINARIU – consilier juridic,  Direcția juridică și relații publice;  

 Ana Monica CRĂCIUN  – consilier superior,  Direcția dezvoltare și bugete 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba; persoanelor desemnate în cadrul comisiei; Direcției gestionarea patrimoniului şi 

informatică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba. 

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

Nr. 77 

Alba Iulia, 15 martie 2016      
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 ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef  

domnului Secară Victor Tudor  - consilier superior în cadrul  

Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism,   

în perioada 17 - 19 martie 2016 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul comun al Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei juridică şi relaţii 

publice nr. 4580/16 martie 2016. 

 Ţinând cont de faptul că doamna Coman Voichița Maria - Arhitectul șef al Județului Alba va 

participa la cea de-a XVI-a ediție a Conferinței Național Urban Concept, care va avea loc în perioada 17-19 

martie 2016 la Predeal; 

 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. 54 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 153/24 septembrie 2015. 

 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 

 

 

 Articol unic  

În perioada 17 - 19 martie 2016 exercitarea atribuţiilor Arhitectului Şef se deleagă domnului Secară 

Victor Tudor - consilier superior în cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism. 

 

 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului judeţului Alba; doamnei Coman Voichiţa Maria; domnului Secară Victor Tudor, Direcţiilor de 

specialitate și Biroului resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 

 

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

 

 

 

Nr. 78 

Alba Iulia, 16 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

cu privire la stabilirea componenței comisiei de concurs  

şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare  

în grad profesional, a funcționarilor publici de execuție 

 

  

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul Biroului resurse umane nr. 4606 din 16 martie 2016 cu privire la numirea 

comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare în grad 

profesional, a funcționarilor publici de execuție, organizat în data de 14 aprilie 2016; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 56 lit. a, art. 64 și art. 65 alin. 1 din  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 14 lit. a, art. 26 alin. 2, art. 121 alin. 1 lit. a, art. 125 și art. 126 din H.G. nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 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 

 

 Articol unic 

 În vederea organizării concursului de promovare în grad profesional, a funcționarilor publici de 

execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, concurs ce va avea loc în data de 

14 aprilie 2016, stabilesc componența comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor astfel:  

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Liliana NEGRUȚ  – director executiv, Direcţia juridică şi relaţii publice; 

Membri:       Dan Mihai POPESCU  – director executiv, Direcţia tehnică; 

Reprezentantul Agenției Naționale al Funcționarilor Publici ;   

Secretar:  Horaţiu Zaharia SUCIU – şef birou, Biroul resurse umane  

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Preşedinte :  Marian Florin AITAI   – director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete; 

Membri:      Ioan BODEA    – director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului şi  

      informatică; 

            Reprezentantul Agenției Naționale al Funcționarilor Publici; 

Secretar:  Horaţiu Zaharia SUCIU – şef birou, Biroul resurse umane.  

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Biroului resurse umane,  persoanelor 

desemnate. 

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

 

 

 

Nr. 81 

Alba Iulia, 16 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind modificarea repartizării pe trimestre  

a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului propriu  

al Judeţului Alba pe anul 2016 

 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 4943/21 martie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete privind modificarea 

repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului propriu al Județului Alba pe anul 

2016; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 104 alin. 1 lit. c și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 aprobă modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare a 

bugetului propriu al Judeţului Alba pe anul 2016 şi în consecință, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 43/17 martie 2016 va avea conținutul actualizat şi constituie parte integrantă a prezentei 

dispoziţii. 

Art. 2. Direcţia dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce 

la îndeplinire prevederile  prezentei dispoziţii. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba şi pe pagina de internet 

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

Publice Alba; Trezoreriei municipiului Alba Iulia; Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

   

                                   Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

 

 

NOTA: Anexele DISPOZIȚIEI PREȘEDINTELUI CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 83/21 martie 

2016  sunt publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro 

 

 

 

Nr. 83 

Alba Iulia, 21 martie 2016     

 

 

 

 

           

http://www.cjalba.ro/


 

87 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind delegarea exercitării atribuţiilor  

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

în perioada 28 martie  – 2 aprilie 2016 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 5263 din 24 martie 2016 al Direcției juridică și relații publice privind 

delegarea exercitării atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Alba în perioada 28 martie - 2 aprilie 

2016; 

 Ținând cont de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 84/23 martie 2016 privind 

aprobarea participării la o vizită în Republica Muntenegru; 

  Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 

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

 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  În perioada 28 - 29 martie 2016 exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba se deleagă domnului vicepreşedinte Cucui Alin Florin. 

 Art. 2  În perioada 30 martie - 2 aprilie 2016 exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba se deleagă domnului vicepreşedinte Roman Florin Claudiu. 

 

 

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

www.cjalba.ro , se înaintează și se comunică:  Prefectului Judeţului Alba, domnului vicepreședinte Cucui 

Alin Florin, domnului vicepreşedinte Roman Florin Claudiu, direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba, Biroului resurse umane, Biroului audit. 

 

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

 

 

 

 

Nr. 85 

Alba Iulia, 24 martie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință ordinară 

pe data de 31 martie 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 In temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 

 

DISPUN 

 

 

 Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă ordinară pe data de 31 martie 2016, ora 11
00

, 

ședință ce va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba 

Iulia (Piața Ion IC Brătianu, nr. 1). 

 Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

          1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special 

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

Inițiator : Cucui Alin Florin, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba  

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Judeţean Alba în 

Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului 

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

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba       

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de comasare a imobilului 

proprietate publică a Județului Alba, situat administrativ în satul Sîncrai, aparținător municipiului Aiud, str. 

Andrei Mureșanu, nr. 100 

             Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui proces verbal de vecinătate 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru obținerea Autorizației de construire în 

vederea începerii lucrărilor de construire «Secția Psihiatrie» și a lucrărilor de reparații capitale la «Cabinet 

integrat de stomatologie», «Cardiologie și medicină internă», «Căi de acces și subsol», situate în imobilul din 

municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluției 1989, nr. 23, în care își are sediul Spitalul Județean de Urgență Alba 

Iulia  

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției nr. 54 din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al Județului Alba 

 Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Festivalului-concurs „Cultură pentru 

cultură - 2016” 

Inițiatori :consilierii județeni Fulea Ioan, Dărămuș Marcela Eugenia, Cîra -Grigorescu Gabriel, 

Stan Marcel Ioan, Sandea Dorin - Gheorghe 
9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în 

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

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării unui membru în  Autoritatea Teritoriale de 

Ordine Publică Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare – cadru ce se va încheia între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Colegiul Economic ,,Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia pentru 

organizarea Târgului regional al Firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediția a III-a, în sustenabilitatea 

Proiectului ,, Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei scheme de Garantare pentru Tineri în 

judeţul Alba România”  

            Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Iviniș Gheorghe 

Ioan 

Inițiator : Roman Florin Claudiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

13. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului județean Alba, se publică în Monitorul Oficial al 

Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului 

Alba, direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   
 

 

Nr .  86 

Alba Iulia, 24 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

cu privire la aprobarea comisiilor de concurs la concursul organizat în data de 

15 aprilie 2016 pentru ocuparea funcţiilor vacante de şef secţie din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul Biroului resurse umane nr. 5291 din 24 martie 2016 cu privire la aprobarea 

comisiilor de concurs la concursul organizat în data de 15 aprilie 2016 pentru ocuparea funcţiilor vacante de 

şef secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

Ținând cont de adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 4449 din 16 martie 2016 

înregistrată sub nr. 4627 din 16 martie 2016 la registratura Consiliului Județean Alba, privind propunerile de 

comisii de concurs, la concursul organizat în data de 15 aprilie 2016 pentru ocuparea funcţiilor vacante de şef 

secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de 

şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice aprobate prin Ordinul 

ministrului sănătății publice nr. 1406/16 noiembrie 2006. 

 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. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de 

şef secţie gastroenterologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în data de 15 

aprilie 2016: 

Preşedinte: Dr. Crainic Dan Silviu   – director medical, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia; 

Membri : Dr. Cormoş Rodica   – medic primar gastroenterologie, Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia; 

                     Dr. Moldovan Pop Anca  – medic specialist gastroenterologie, Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

  Dr. Tudoran Aurora   – medic primar gastroenterologie, reprezentant 

Colegiul Medicilor Alba; 

  Suciu Horaţiu Zaharia  – şef birou resurse umane, Consiliul Judeţean Alba. 

            Secretar:  Dr. Telekva Victor   – medic specialist secţia ortopedie şi traumatologie. 

 

Art. 2. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de 

şef secţie chirurgie generală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în data de 15 

aprilie 2016: 

Preşedinte:   Dr. Crainic Dan Silviu   – director medical, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia; 

Membri :    Dr. Pahonţu Dan   – medic primar chirurgie generală, Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia; 

                     Dr. Barbonţa Cristian  – medic primar chirurgie generală, Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia; 

    Dr. Susan Ioan   - medic primar chirurgie generală, reprezentant 

Colegiul Medicilor Alba; 

     Suciu Horaţiu Zaharia  – şef birou resurse umane, Consiliul Judeţean Alba. 

            Secretar:  Dr. Telekva Victor   – medic specialist secţia ortopedie şi traumatologie. 
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           Art. 3. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de şef 

secţie obstetrică ginecologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în data de 15 

aprilie 2016: 

Preşedinte:   Dr. Crainic Dan Silviu   – director medical, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia; 

Membri :     Dr. Moşneag Alin   – medic primar obstetrică ginecologie, Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

                     Dr. Lazăr Ovidiu   – medic primar obstetrică ginecologie, Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;  

  Dr. Ghemeş Cătălina   - medic primar obstetrică ginecologie, reprezentant 

Colegiul Medicilor Alba; 

  Suciu Horaţiu Zaharia  – şef birou resurse umane, Consiliul Judeţean Alba. 

            Secretar:  Dr. Telekva Victor   – medic specialist secţia ortopedie şi traumatologie. 

 

Art. 4. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de 

şef secţie pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în data de 15 aprilie 

2016: 

Preşedinte:   Dr. Crainic Dan Silviu   – director medical, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia; 

Membri :     Dr. Mânăscurtă Mihaela  – medic primar pediatrie, Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia; 

                   Dr. Muntean Alexandru Ioan – medic specialist pediatrie, Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia;  

  Dr. Pahonţu Eva  - medic primar pediatrie, reprezentant Colegiul Medicilor 

Alba; 

    Suciu Horaţiu Zaharia  – şef birou resurse umane, Consiliul Judeţean Alba. 

            Secretar:  Dr. Telekva Victor   – medic specialist secţia ortopedie şi traumatologie. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Biroului resurse umane, Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, persoanelor desemnate. 

 

  

 

Nr. 87 

Alba Iulia, 24 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind desemnarea persoanelor din cadrul Consiliului Judeţean Alba în calitatea de membri ai 

Punctului Focal Naţional înfiinţat prin proiectul “SIMPLA – Planificare durabilă multisectorială 

integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)” finanţat de către Comisia Europeană în 

cadrul Programului Orizont 2020 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 5335/24.03.2016 al Serviciului Coordonare Programe şi Proiecte privind 

desemnarea persoanelor din cadrul Consiliului Judeţean Alba în calitatea de membri ai Punctului Focal 

Naţional înfiinţat prin proiectul “SIMPLA – Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable 

Integrated Multi-sector PLAnning)” finanţat de către Comisia Europeană în cadrul Programului Orizont 

2020; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Contractului de grant nr. 695955/26.01.2016 – SIMPLA-H2020-EE-2014-2015/H2020-EE-2015-3-

MarketUptake încheiat între Comisia Europeană prin Agenţia Executivă pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

(EASME) şi consorţiul de parteneriat reprezentat de coordonator AREA Science Park – Italia, cosemnatar 

Consiliul Judeţean Alba, în calitate de partener, privind acordarea finanţării nerambursabile pentru 

implementarea proiectului „SIMPLA - Planificare durabilă multisectorială integrată(Sustainable Integrated 

Multi-sector PLAnning)”; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 9 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea implementării 

proiectului „SIMPLA - Planificare durabilă multisectorială integrată(Sustainable Integrated Multi-sector 

PLAnning)” selectat spre finanţare de către Comisia Europeană prin Programul Orizont 2020, H2020-EE-

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

măsuri în domeniul energiei durabile”; 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 35 din 11 februarie 2016 privind stabilirea 

unor măsuri administrative pentru implementarea proiectului „SIMPLA - Planificare durabilă 

multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)”; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f, art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările si 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 

 

Articol unic 

 Desemnez pe doamna Lenica BUCUR, manager proiect şi doamna Nicoleta Noemi PREJBAN, 

expert tehnic, în calitate de membri ai Punctului Focal Naţional în România, structură constituită în cadrul 

proiectului „SIMPLA - Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector 

PLAnning)”.  

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Serviciului coordonare programe şi proiecte, 

Direcţiei tehnice, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Biroului resurse umane, persoanelor desemnate.  

            Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

       Ion Dumitrel                    Vasile Bumbu   

 

 

 

Nr. 88  

Alba Iulia, 25 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor  

pentru rezultatele atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în cadrul  

Programului anual al Consiliului Județean Alba, anul 2016,  

domeniul ”Sportul de performanță” 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând referatul Direcţiei gestionarea patrimoniului și informatică nr. 5457 din 28 martie 2016 cu 

privire la constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru rezultatele atribuirii contractelor de 

finanțare nerambursabilă în cadrul Programului anual al Consiliului Județean Alba, anul 2016, domeniul 

”Sportul de performanță”; 

 Ținând cont de prevederile:  

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 13/28 ianuarie 2016, privind aprobarea Programului anual 

de finanțare nerambursabilă din bugetul Județului Alba a activităților nonprofit de interes județean, aferent 

anului 2016 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul Județului 

Alba pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, în domeniul „Sportul de performanță”; 

- Programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul Județului Alba a activităților 

nonprofit de interes județean, aferent anului 2016; 

- Regulamentului de finanțare nerambursabilă din bugetul Județului Alba a activităţilor nonprofit de 

interes judeţean, în domeniul „Sportul de performanță”; 

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

activităţi nonprofit de interes general, 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 

Articol unic  
În vederea soluționării contestațiilor pentru rezultatele atribuirii contractelor de finanțare 

nerambursabilă în cadrul Programului anual al Consiliului Județean Alba, anul 2016, domeniul ”Sportul de 

performanță”, se constituie o comisie cu atribuții în acest sens, care va avea  următoarea componență: 

 

Președinte: 

Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu,   Direcția gestionarea patrimoniului și  

        informatică, Serviciul Administrativ; 

Membri titulari: 

Diana Cecilia GIUREA   – consilier juridic,  Direcția juridică și relații publice; 

Eugen DOBRA    – consilier superior,  Direcția dezvoltare și bugete; 

Marius Gabriel ANGHEL  – consilier,    Cabinetul Președintelui; 

Elena Camelia GALAC-VITAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului și  

        informatică; 

Membri supleanți:  

Monica Diana CRISTEA   – consilier superior,  Direcția gestionarea patrimoniului și  

        informatică; 

Gheorghe NEDEA    – referent,   Direcția gestionarea patrimoniului și 

        informatică. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului județului Alba; persoanelor desemnate în cadrul comisiei; Direcției gestionarea patrimoniului şi 

ănformatică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

            Avizat pentru legalitate,  

       P.  PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

    Alin Florin CUCUI                    Vasile Bumbu   

Nr. 89 

Alba Iulia, 28 martie 2016         
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 ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind modificarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 Președintele Consiliului judeţean Alba; 

 Analizând referatul Biroului resurse umane nr. 4763/17 martie 2016 cu privire la propunerea de 

modificare a Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Ținând cont de prevederile:  

- Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba aprobat prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 141/18 martie 2014; 

- Ghidului privind implementarea Legii nr. 15/2016 pentru prevenirea și combaterea consumului 

produselor din tutun, afișat pe site-ul Guvernului României; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1 și art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 241-244 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun; 

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 modifică și se completează Regulamentul intern al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 141/18 

martie 2014, în sensul că: 

- la art. 6, litera t) va avea următorul cuprins: 

„t) este interzis fumatul în toate spațiile închise de la locul de muncă; “ 

- la art. 31 după litera w) se introduce litera w
1
), care va avea următorul cuprins: 

„w
1
) fumatul în toate spațiile închise de la locul de muncă; “ 

Art. 2 Modificările Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 

prevăzute la art. 1, vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor şi vor fi afişate la sediul Consiliului Judeţean Alba 

prin intermediul Biroul resurse umane. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului județului Alba; personalului consiliului județean; 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

            Avizat pentru legalitate,  

       P.  PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

    Alin Florin CUCUI                    Vasile Bumbu   
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Alba Iulia, 28 martie 2016                   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei de preluare de la Asociaţia SM SPEROMAX Alba Iulia la Consiliul 

Judeţean Alba, respectiv de predare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unui bun imobil în 

suprafaţă de 27 mp.,  situat în în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, în incinta Secției de neurologie 

și psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând referatul nr. 5576/29 martie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică 

privind   propunerea de constituire a comisiei de predare-preluare a spaţiului din imobilul Clădire Birou 

Internări,  situat administrativ în municipiul Alba Iulia str. Unirii nr. 1-3, aparținând domeniului public al 

Județului Alba, și în care a funcționat Asociația SM SPEROMAX Alba Iulia; 

 Ținând cont de: 

 - adresa Asociaţiei SM SPEROMAX Alba Iulia nr. 12/18 februarie 2016, prin care suntem informaţi 

despre inteția de cedare a spaţiului care îl deţine în prezent şi acordat în folosinţă gratuită de către Consiliul 

Judeţean Alba; 

 - adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 4127/9 martie 2016, prin care se solicită darea 

în administrare pentru desfăşurarea activităţii medicale a spaţiului în suprafaţă de 27,2 mp.,  situat în clădirea 

Birou Internări a sectiei de psihiatrie din cadrul Spitalului de Neurologie aparţinător Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba, situat în municipiul Alba Iulia str. Unirii nr. 1-3; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 30/21 februarie 2008 privind aprobarea dării în folosinţă 

gratuită Asociaţiei SM SPEROMAX ALBA a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp., din incinta Secţiei 

de neurologie şi psihiatrie a Spitalului Judeţean de urgenţă Alba Iulia; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 39/17 martie 2016 privind încetarea dării în folosinţă 

gratuită Asociaţiei SM SPEROMAX Alba a bunului - spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp., aflat în incinta 

Secţiei de neurologie şi psihiatrie din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3 şi darea acestuia în 

administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f, art. 123 alin. 1 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 867-868 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 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.  Se constituie Comisia de preluare de la Asociaţia SM SPEROMAX Alba Iulia la Consiliul 

Judeţean Alba, respectiv de predare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unui bun imobil în 

suprafaţă de 27 mp.,  situat în în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, în incinta Secției de neurologie 

și psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba în următoarea componenţă: 

 

Președinte:  

Ioan BODEA   – Director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 

Membri titulari:  

Florin GHILEA - Consilier, Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 

Ioan POPA   - Consilier, Direcţia dezvoltare şi bugete 

Angela RUSU  - Consilier juridic, Direcţia juridică şi relații publice                                                

Membri supleanți: 

Alexandru BAȘA - Consilier, Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 

Eugen DOBRA - Consilier, Direcţia dezvoltare şi bugete 

Ana-Maria TOMA  - Consilier juridic, Direcţia juridică şi   relaţii publice. 
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Art. 2.  Atribuţiile membrilor comisiei de predare/preluare sunt: identificarea imobilului, 

inventarierea faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situaţiei juridice a imobilului, întocmirea 

proceselor verbale de predare-primire şi a protocoalelor de predare-preluare. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acţiunii de predare/preluare vor fi transmise Direcţiei   

gestionarea patrimoniului şi informatică, și Direcţiei dezvoltare şi bugete. 

  

 Prezenta dispoziţie 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 și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

            Avizat pentru legalitate,  

       P.  PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

    Alin Florin CUCUI                    Vasile Bumbu   
 

 

 

 

Nr. 91 

Alba Iulia, 29 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind modificarea repartizării pe trimestre 

 a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului propriu  

al Judeţului Alba, pe anul 2016 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 5674/31 martie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete privind modificarea 

repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului propriu al Județului Alba, pe anul 

2016; 

 Având în vedere prevederile: 

- art.104 alin.1 lit. c si lit. f din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 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. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale 

bugetului propriu al Judeţului Alba pe anul 2016 şi în consecință, anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 83/21 martie 

2016 va avea conținutul actualizat şi constituie parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Direcţia dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce 

la îndeplinire prevederile  prezentei dispoziţii. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba şi pe pagina de internet 

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

Publice Alba; Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

            Avizat pentru legalitate,  

       P.  PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

 Florin Claudiu ROMAN                   Vasile Bumbu   
 

 

 

 

NOTA: Anexele DISPOZIȚIEI PREȘEDINTELUI CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 94/31 martie 

2016  sunt publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro 

 

 

 

Nr. 94 

Alba Iulia, 31 martie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport  

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Gîrbova-Sebeș,  

operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 5663/31 martie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea de 

aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale, pe traseul Gîrbova-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 5203/23 martie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 2015, încheiat între SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL și SC Minitrans SRL; 

- avizul favorabil nr. 589/30 martie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

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; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind aprobarea 

atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate 

speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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 aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2016-31 martie 2017, pe 

traseul Gîrbova-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției juridică 

și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  

rutier SC Minitrans SRL. 

            Avizat pentru legalitate,  

       P.  PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

 Florin Claudiu ROMAN                   Vasile Bumbu   

 

 

 

Nr. 95 

Alba Iulia, 31 martie 2016        
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport  

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Șpring-Sebeș,  

operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 5664/31 martie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea de 

aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale, pe traseul Șpring-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 5204/23 martie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 2015, încheiat între SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL și SC Minitrans SRL; 

- avizul favorabil nr. 589/30 martie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

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; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind aprobarea 

atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate 

speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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 aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2016-31 martie 2017, pe 

traseul Șpring-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției juridică 

și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  

                     Avizat pentru legalitate,  

       P.  PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

 Florin Claudiu ROMAN                   Vasile Bumbu   

 

 

 

Nr. 96 

Alba Iulia, 31 martie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport  

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliștea-Sebeș,  

operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 5669/31 martie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea de 

aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale, pe traseul Săliștea-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 5202/23 martie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 2015, încheiat între SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL și SC Minitrans SRL; 

- avizul favorabil nr. 589/30 martie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

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; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind aprobarea 

atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate 

speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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 aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2016-31 martie 2017, pe 

traseul Săliștea-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului județului Alba, Direcției tehnice și Direcției juridică 

și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  

rutier SC Minitrans SRL. 

            Avizat pentru legalitate,  

       P.  PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

 Florin Claudiu ROMAN                   Vasile Bumbu   
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101 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport  

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Daia Română-Sebeș,  

operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 5665/31 martie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea de 

aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale, pe traseul Daia Română-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans 

SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 5206/23 martie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 2015, încheiat între SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL și SC Minitrans SRL; 

- avizul favorabil nr. 589/30 martie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

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; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind aprobarea 

atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate 

speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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 aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2016-31 martie 2017, pe 

traseul Daia Română-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului județului Alba, Direcției tehnice și Direcției juridică 

și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  

rutier SC Minitrans SRL. 

            Avizat pentru legalitate,  

       P.  PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

 Florin Claudiu ROMAN                   Vasile Bumbu  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport  

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Șugag-Sebeș,  

operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 5678/31 martie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea de 

aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale, pe traseul Șugag-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 5206/23 martie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 2015, încheiat între SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL și SC Minitrans SRL; 

- avizul favorabil nr. 589/30 martie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

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; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind aprobarea 

atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate 

speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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 aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2016-31 martie 2017, pe 

traseul Șugag-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului județului Alba, Direcției tehnice și Direcției juridică 

și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  

rutier SC Minitrans SRL. 

            Avizat pentru legalitate,  

       P.  PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

 Florin Claudiu ROMAN                   Vasile Bumbu   
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103 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport  

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus-Sebeș,  

operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 5679/31 martie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea de 

aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans 

SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 5482/28 martie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 2015, încheiat între SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL și SC Minitrans SRL; 

- avizul favorabil nr. 589/30 martie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

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; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind aprobarea 

atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate 

speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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 aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2016-31 martie 2017, pe 

traseul Pianu de Sus-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului județului Alba, Direcției tehnice și Direcției juridică 

și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  

rutier SC Minitrans SRL. 

            Avizat pentru legalitate,  

       P.  PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

 Florin Claudiu ROMAN                   Vasile Bumbu   
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104 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport  

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Sebeș,  

operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 5680/31 martie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea de 

aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 5481/28 martie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 2015, încheiat între SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL și SC Minitrans SRL; 

- avizul favorabil nr. 589/30 martie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

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; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind aprobarea 

atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate 

speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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 aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2016-31 martie 2017, pe 

traseul Alba Iulia-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției juridică 

și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  

rutier SC Minitrans SRL. 

            Avizat pentru legalitate,  

       P.  PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

 Florin Claudiu ROMAN                   Vasile Bumbu   
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport  

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

operatorului  de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 5681/31 martie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea de 

aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 5480/28 martie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 2015, încheiat între SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL și SC Minitrans SRL; 

- avizul favorabil nr. 589/30 martie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

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; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind aprobarea 

atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate 

speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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 aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2016-31 martie 2017, pe 

traseul Cugir-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului județului Alba, Direcției tehnice și Direcției juridică 

și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  

rutier SC Minitrans SRL. 

            Avizat pentru legalitate,  

       P.  PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

 Florin Claudiu ROMAN                   Vasile Bumbu   
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ORDIN NR. 91 

 

 

  Prefectul judeţului Alba, Cornel Murg; 

  Având în vedere prevederile art.22 din Legea nr.340/2004 republicată, privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată,  şi prevederile art. 12 din H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, H.G. nr.81/18.02.2016 privind 

exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului 

Alba de către domnul Murg Cornel, modificările intervenite în conducerile serviciilor publice deconcentrate 

ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale organizate în judeţ precum și 

Referatul nr.12/2016 privind recomandarea emiterii ordinului de actualizare a componenței Colegiului 

prefectural; 

  În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art.27 alin. 1  din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată în anul 2008  emit prezentul 

 

 

O R D I N 

 

 

Art. 1. Se actualizează Colegiul Prefectural al judeţului Alba în următoarea componenţă: 

- dl. Cornel Murg, prefectul judeţului Alba 

- dl. Mircea Rusu, director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba 

- dl. Florean Bălgrădean, director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

- dna. Stânea Florina, director executiv interimar, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 

Tineret Alba 

- dl. Matei Drîmbarean, director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi 

Patrimoniu Cultural Naţional Alba 

- dl. Emil Nistor, comisar şef, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba 

- d-na. Marcela Dărămuș, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 

- dl. Levente Deák Székely Szilárd, director executiv, Casa Corpului Didactic Alba 

- dl. Pienar Iosif Nicolae, director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

- dl. Cornel Pițu, director executiv interimar, Direcţia de Sănătate Publică Alba 

- d-na. Andrea Katona, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Alba 

- dl. Dorel Fiţ, inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 

- d-na. Denisa Tulhină, director executiv, Biroul Vamal de Interior Alba 

- d-na. Maria Iacob, director executiv, Administrația Județeană a Finanţelor Publice Alba 

- d-na. Maria Pereş, director executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor 

şi Materialului Săditor Alba 

- dl. Alexandru Retegan, director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Alba 

- d-na. Rus Alexandra, director executiv adjunct, Organismul Intermediar Regional Centru 

POS- DRU 

- dl. Sofica Dorel, inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea” 

- dl Ioan Florea , director executiv, Oficiul Judeţean de Poştă Alba 

- dl. ing. Dănuţ-Emil Hălălai, prim comisar, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de 

Mediu 
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- dl. Traian Matiș, director executiv, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

- dl.Căbulea Ioan, chestor principal de poliţie, inspector şef Inspectoratului Judeţean de 

Poliţie Alba 

- dl. Ciulea Cosmin, comisar șef, șef serviciu, Serviciul de Informații și Protecție Internă 

Alba 

- dl. Gheorghe Berghian, director executiv, Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia 

- d-na. Felicia Hondola, director executiv, Centrul Judeţean de Plăţi şi Intervenţie în 

Agricultură Alba 

- dl. Bara Vasile, director executiv, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

Alba 

- dl. Mihai Florea, director executiv, Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Alba 

- dl. Felician Itu, împuternicit inspector sef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba 

- dl. Cozuc Flaviu, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Alba 

- dl. David Ciprian Alin, director executiv, Direcţia Regională de Statistică Alba 

- dl. Clepan Dimitrie Horațiu, inspector șef, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier Alba 

- dl. Ioan Macarie, şef serviciu, Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Alba 

- dl. Dan Boariu, director, Direcţia Silvică Alba 

- d-na. Puie Silvia, preşedinte-director general, Casa de Asigurări de Sănătate Alba 

- dl. Martoma Sorin, şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Alba 

- dl. Moian Adrian, șef serviciu, Garda Forestieră Județeană Alba 

- dl. Ispas Aurel Costică, director, ANIF - Filiala teritorială 

            Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul nr. 259/2015 al Prefectului 

Judeţului Alba îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene şi situaţii de urgenţă Ministerului Afacerilor 

Interne, membrilor Colegiului Prefectural și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului. 

        Alba Iulia, 2 martie 2016 

 

 

 

PREFECT, 

Cornel Murg 
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ORDINUL Nr.93 

 

 

 Prefectul judeţului Alba, Cornel Murg; 

 Văzând Adresa nr. 22361/IJ/22.02.2016 a Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din 

cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor privind "Programul acţiunii de verificare a modului în care 

au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru 

asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari"; 

 Având în vedere prevederile actelor normative: Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi 

completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului României nr. 1005/20012 privind 

organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului 

Românie nr. 2288/2004 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; Legea nr. 481/2004*** Republicată privind protecţia civilă, modificată şi completată 

ulterior; Ordinului comun nr. 1422/192/2012 emis de către Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul 

Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 

accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; Ordonanţa Guvernului României nr. 

21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 515/2002 şi 

a Referatului nr. 11/25.02.2016 de justificare a constituirii comisiei; 

 În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004*** Republicată privind prefectul şi  instituţia 

prefectului, emit prezentul 

 

 

O R D I N 

 

 

Art.1 Se constituie Comisia de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au 

fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor 

mari, în următoarea componenţă: 

 Onac Felicia, consilier, Instituţia Prefectului – judeţul Alba 

  Jurca Marius, consilier, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba; 

  Gavrilă Florin, inspector, Instituţia Prefectului – judeţul Alba; 

  Ciulea Dan, consilier, Instituţia Prefectului – judeţul Alba; 

Parfene Victor, inspector, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

Gheorma Adela, inspector, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

Marin Paul, responsabil exploatare lucrări, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

Şerban Ana, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

Serestely Elemer, responsabil exploatare lucrări, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

Munteanu Dănuţ, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de 

Mediu; 

Oargă Gheorghe, inginer, Garda Forestieră Judeţeană Alba; 

Plt.adj. Blăjan Liliana, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al judeţului Alba; 

Plt.maj. Zinca Florin, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al judeţului Alba; 

Plt.maj. Mureşan Ovidiu, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al judeţului Alba; 

Plt.maj. Păşculeţ Alina, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al judeţului Alba; 

 Art. 2 Comisia îşi va desfăşura activitatea în perioada 01.03-15.04.2016, conform programului din 

anexa la prezentul ordin. 
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 Art. 3 Deficienţele constatate, însoţite de măsuri şi responsabilităţi vor face obiectul unui raport de 

sinteză elaborat de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba şi aprobat de către Prefectul judeţului Alba 

în calitatea sa de Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba. 

 Art. 4 Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba va transmite raportul de sinteză Centrului Operativ 

pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor până cel mai târziu la data de 

29.04.2015. 

 Art. 5 Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri 

Europene, Situaţii de Urgenţă va comunica prezentul ordin celor nominalizaţi, Ministerului Afacerilor 

Interne, Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor şi va fi publicat pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Alba.          

          Alba Iulia, 2  martie 2016 

       

 

P R E F E C T, 

Cornel Murg 

 

            Avizat, 

                      Şef serviciu 

                                          Ovidiu Cazacu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

110 

Anexă la Ordinul Prefectului judeţului Alba nr.93/02.03.2016 

 

Programul acţiunii de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă din judeţul 

Alba, în perioada 01.03-15.04.2016 

 

DATA Bazin Hidrografic MUREȘ Bazin Hidrografic ARIEȘ 

01.03.2016   

02.03.2016  Bucium 

03.03.2016  Sălciua, Poșaga 

04.03.2016  Avram Iancu, Vidra 

07.03.2016 Cugir, Șibot Râmetea 

09.03.2016 Sebeș, Daia Română  

10.03.2016 Șpring, Doștat Albac, Horea 

11.03.2016 Alba Iulia Baia de Arieș 

14.03.2016 Zlatna, Meteș Lupșa, Ocoliș 

15.03.2016 Ighiu, Cricău Roșia Montană 

16.03.2016 Săsciori, Săliștea  

17.03.2016 Șugag  

18.03.2016 Blaj  

21.03.2016 Ocna Mureș  

22.03.2016 Vințu de Jos, Pianu  

23.03.2016 Lunca Mureșului, Noşlac  

24.03.2016 Lopadea Nouă, Rădeşti  

25.03.2016 Aiud  

28.03.2016 Câlnic, Gârbova  

29.03.2016 Sântimbru, Mihalț Câmpeni, Bistra, Abrud 

30.03.2016 Galda de Jos, Întregalde  

31.03.2016 Berghin, Roșia de Secaş Scărişoara, Arieşeni 

01.04.2016 Ohaba  

04.04.2016 Hopârta, Fărău  

05.04.2016 Crăciunelu de Jos, Bucerdea Grânoasă  

06.04.2016 Valea Lungă, Cenade  

07.04.2016 Ciugud, Blandiana  

08.04.2016 Cergău  

11.04.2016 Jidvei, Cetatea de Baltă  

12.04.2016 Unirea, Mirăslău  

13.04.2016 Râmeţ, Ponor  

14.04.2016 Sâncel, Șona  

15.04.2016 Teiuş, Stremț  

 

      Prefect, 

          Cornel Murg 
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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 

 

ORDINUL NR. 98 

 

 

Prefectul judeţului Alba – Murg Cornel; 

Luând la cunoștință de modificările intervenite în structurile de specialitate ale unor instituții publice 

județene; 

Având  în  vedere  prevederile Ordinului comun MMP/MAI nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în 

zona costieră, art. 29 alin. (1) lit. i), art. 59 alin. (3) şi Anexa 11 la regulament;   

         Ţinând seama de prevederile Ordinului comun MMSC/MAI/MDRAP nr. 330/44/2178/2013 pentru 

aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă 

hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi 

secetă hidrologică; 

 Ținând cont de Referatul nr. 4325/04.03.2016 de aprobare a actualizării Comisiei de evaluare și 

validare a pagubelor produse în urma unor situații de urgență; 

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. Se actualizează Comisia de constatare, evaluare și validare a pagubelor produse în urma 

fenomenelor hidrometeorologice periculoase, alcătuită din specialişti pe domenii, formată din reprezentanţi 

ai următoarelor instituţii și societăți: 

-   Pintea Felix Laurențiu, colonel, Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 

- Guia Adrian Marius, lt. col., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 

- Bucico Armand Alexandru, lt. col., Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă al Jud. Alba 

- Sularea Vasile Ioan, cpt., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 

- Șoșa Diana Cosmina, cpt., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 

-    Clemnic Dan, inspector, Consiliul Judeţean Alba 

- Maier Sorin, consilier, Consiliul Judeţean Alba 

- Vlad Sorin, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

- Săliştean Ioana Elena, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

- Serestely Elemer, inginer, Sistemul Hidrotehnic Arieş –Turda din cadrul Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Alba 

- Sîntu Ioan Victor, inginer, Sistemul Hidrotehnic Arieş –Turda din cadrul Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Alba 

- Steop Ildiko, consilier, A.N.I.F. – Filiala Alba 

- Trișcău Moldovan Adrian, consilier, A.N.I.F. – Filiala Alba 

- Man Cornelia, inspector de specialitate, Inspectoratul Județean în Construcţii Alba 

          -   Liviu Hondola, şef secţie, Secţia Drumuri Naţionale Alba 

          -   loan Popescu,  ing., Secţia L9 CFR Alba 

-   Medrea Bogdan, director, S. Electrica S.A. SDEE - Suc. Alba 

-   Ioan Pîrjol, inginer, Telekom Alba 

-   Tamaș Laurențiu, ing., EON Gaz Distribuţie  

-   Moian Adrian, șef serviciu, Garda Forestieră Județeană Alba 

-   Mărcuș Mircea Gheorghe, inginer, Garda Forestieră Județeană Alba 

-   Tat Florian, inginer, Direcţia Silvică Alba 



 

112 

           -   Lupoi Anatolie, inginer, Direcţia Silvică Alba 

-   Bîcu Severus Mircea, dir.ex.adj., D.S.V.S.A. Alba 

-   Tomușca Daria Maria, şef serviciu, D.S.V.S.A. Alba 

-   Vasiu Doina, consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba 

-   Spineanu Nicolae, consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba 

           -   Petru Niculici, Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale Sebeş 

 

Art. 2.  Membrii comisiei au ca atribuţii principale constatarea, validarea şi evaluarea pagubelor 

produse în judeţ de fenomenele hidrometeorologice periculoase, întocmind în acest sens procese verbale 

conform machetei din Anexa 11 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 

inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe 

cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun MMP/MAI nr. 

1422/192/2012. 

 

Art. 3.   Activitatea comisiei va fi coordonată de șefii grupurilor de suport tehnic ai Comitetului 

Județean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, în funcţie de natura fenomenelor produse şi pagubele înregistrate. 

Vor fi convocaţi în vederea deplasării în teren doar specialiştii cu atribuţii în domeniu. 

 

Art. 4.   Ordinul prefectului nr. 291/24.10.2013 își încetează aplicabilitatea de la data intrării în 

vigoare a acestui ordin. 

 

         Art. 5.  Acest ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor 

publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului 

Județean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, care-l va transmite tuturor instituţiilor și societăților menţionate la 

articolul 1, care la rândul lor vor comunica ordinul persoanelor în cauză. De asemenea, ordinul va fi transmis 

Ministerului Afacerilor Interne și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. 

  

Alba Iulia, 08.03.2016 

 

Prefect, 

Cornel Murg 

                                                 Vizat 

                   Şef serviciu, 

                 Cazacu Ovidiu   
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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 

 

 

ORDINUL NR. 100 

 

 

Prefectul judeţului Alba – Cornel Murg; 

Văzând referatul de specialitate nr.16/G/SC/14.03.2016 privind actualizarea Ordinului Prefectului nr. 250 din 

16 noiembrie de reactualizare a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 

Alba; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul 

prefecturilor; 

 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 Se reactualizează Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Alba în următoarea componenţă:  

 

 Preşedinte:  - Cornel Murg, prefectul judeţului Alba; 

 

 Membri:     

                       - Nelu Fleşer, şef serviciu – Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

   - Flaviu Mircea Cozuc, director executiv - Agenţia Judeţeană pentru  

                         Plăţi şi Inspecţie Socială Alba; 

                       - Alexandru Retegan, director executiv - Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

                       - Silvia Puie, preşedinte - Casa de Asigurări de Sănătate     

                        Alba; 

                       - Cornel Piţu, director executiv - Direcţia de Sănătate Publică Alba; 

                      - Marius Schiau, director executiv - Direcţia Generală de Asistenţă  

                         Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 -  Nicolae Rusu, preşedinte – Consiliul Judeţean pentru Persoanele Vârstnice  

   Alba; 

- Col.(r) Papeş Eugen, secretar - Asociaţia Judeţeană a Veteranilor de Război Alba; 

- Dinu Nistor, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Speranţa de Alba” ; 

- Blaga Vistian, preşedinte - Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir; 

- Neamţiu Ioan - Asociaţia Pensionarilor „Uioreana” Ocna Mureş; 

- Marian Ioan, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Ion Buteanu” Abrud; 

- Aurora Marcu, preşedinte - Asociaţia de Pensionari „Vârsta de Aur” Cîmpeni; 

- Maria Jeflea, cenzor - Asociaţia de Pensionari „Seniorii Bistra”. 

 

Art. 2 În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 

Problemele Persoanelor Vârstnice Alba este asigurată de către subprefectul judeţului Alba. 

Art. 3 Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 

vizează în principal următoarele:  

          - Asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă asupra 

problemelor care sunt de interes pentru persoanele vârstnice. 
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          - Consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative care urmează 

să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social, medical şi cultural, de interes al 

acestora.  

         - Monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuţiilor ce revin Comitetului Consultativ 

de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.  

Art. 4 Secretariatul Comitetului se asigură de către doamna Carmen Benga, inspector superior în 

cadrul Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, 

situaţii de urgenţă - Instituţia Prefectului judeţul Alba, cu participarea domnului Nicolae Rusu. 

Art. 5 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 250 din 20 noiembrie 2015 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 6 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă persoanelor în cauză, Ministerului 

Afacerilor Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Alba. 

 

            Alba Iulia, 14 martie 2016 

 

Prefect, 

Cornel Murg 
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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. 102 

 

 

 Prefectul judeţului Alba,  Cornel MURG; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 15/2016; 

 Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 163/2007 pentru 

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 

 

O R D I N: 

 

Art. 1 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 286/2011 se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

Cap. II  al Anexei nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Cap. II  Reglementarea  fumatului 

Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise şi spaţiile închise de la locul de muncă din 

interiorul clădirilor unde Instituţia Prefectului – Judeţul Alba îşi desfăşoară activitatea. 

Nerespectarea acestei prevederi este considerată abatere disciplinară gravă”. 

Art. 2 Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relaţii publice va comunica prezentul ordin 

tuturor angajaţilor şi Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Alba Iulia, 14.03.2016 

 

 

P R E F E C T 

Cornel MURG 

 

Avizat pentru legalitate, 

Șef serviciu 

Ovidiu CAZACU 

 

 

Avizat, 

Şef serviciu F.C.R.U.R.P. 

 Maria PAVEL  

 

 

 

Întocmit, 

consilier - S.F.C.R.U.R.P. 

Otto LUŢĂ 
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     ORDINUL Nr. 103 

 

 Prefectul judeţului Alba, Cornel Murg; 

 Văzând Hotărârea nr. 3/25.02.2016 a Colegiului Prefectural al judeţului Alba privind aprobarea 

Programului pentru realizarea în anul 2016 a unor controale comune desfăşurate de către Instituţia Prefectului 

– judeţului Alba împreună cu serviciile publice deconcentrate şi alte instituţii publice; 

 Având în vedere prevederile actelor normative: Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind 

organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările ulterioare; 

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările ulterioare; Hotărârea 

Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor, cu completările ulterioare; Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1225/2003 privind 

aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind 

însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu completările 

ulterioare; Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile 

pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei 

de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; Hotărârea 

Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor şi a Referatului nr. 15/11.03.2016 de justificare a constituirii comisiei; 

 În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004*** Republicată privind prefectul şi  instituţia 

prefectului, emit prezentul 

 

O R D I N 

 

 Art.1 Se constituie Comisia mixtă pentru verificarea în creşe şi alte unităţi de educaţie timpurie 

antepreşcolară a respectării reglementărilor în vigoare cuprinse în normele din domeniul sănătăţii publice; 

sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi protecţiei consumatorilor, în următoarea componenţă: 

- Gavrilă Florin, inspector, Instituţia Prefectului – judeţul Alba; 

- Peli Monica, consilier, Instituţia Prefectului – judeţul Alba; 

- Potopea Melania, consilier, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba; 

- Jurca Ovidiu, consilier, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba; 

- Dumitrean Florin, inspector, Direcţia de Sănătate Publică Alba; 

- Corcescu Tiberiu, comisar,Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba; 

- Todor Aurel, comisar,Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba; 

- Duca Mircea, inginer, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba. 

 Art. 2 Comisia îşi va desfăşura activitatea în perioada 14.03.2016-31.03.2016.  

 Art. 3 Deficienţele constatate, însoţite de măsuri şi responsabilităţi vor face obiectul unui raport care 

va fi prezentat conducerii Instituţiei Prefectului – judeţul Alba.  

 Art.4 Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri 

Europene, Situaţii de Urgenţă va comunica prezentul ordin celor nominalizaţi, Ministerului Afacerilor 

Interne, Ministerului Sănătăţii, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi va fi publicat pe site-

ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba.       

         Alba Iulia, 14  martie 2016 

P R E F E C T, 

Cornel Murg 

            Avizat, 

                      Şef serviciu 

                                          Ovidiu Cazacu 
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O R D I N U L  NR.  112 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 În baza Referatul cu nr. 4910/2016 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, 

contencios administrativ, urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, prin care se 

propune emiterea unui ordin de numerotare a circumscripţiilor electorale din judeţul Alba, în vederea 

desfăşurării alegerilor locale din data de 5 iunie 2016; 

 Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 

2016, și cu prevederile pct. 4 din Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale 

din anul 2016 aprobat prin H.G. nr. 52/2016, 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008,  emit prezentul 

 

O R D I N: 

 

Art. 1. Se aprobă numerotarea circumscripțiile electorale din județul Alba pentru alegerilor locale 

care vor avea loc în ziua de duminică, 5 iunie 2016, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul 

ordin. 

Art. 2. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ,  urmărirea aplicării 

unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin Ministerului Afacerilor Interne, 

Autorităţii Electorale Permanente, Tribunalului Alba, primarilor unităţilor administrativ teritoriale din judeţul 

Alba, Judecătoriilor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş, Cîmpeni, Direcţiei publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor Alba, Biroului judeţean de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor Alba, 

Biroului pentru străini al judeţului Alba, Direcţiei Regionale de Statistică Alba, Inspectoratului Judeţean de 

Poliţie Alba, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Alba, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale Alba, 

birourilor electorale de circumscripţie (după constituirea acestora). De asemenea va fi afişat pe site-ul 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba. 

 Alba Iulia,  22 martie 2016 

 

PREFECT, 

CORNEL MURG 

 

 

 

                                   Şef serviciu,           

                           Ovidiu Cazacu 
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ANEXĂ 

 

Numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Alba pentru 

alegerile locale din 5 iunie 2016 

 

   

Nr. crt. Numărul circumscripției electorale Denumirea circumscripției 

electorale 

1.  Circumscripția electorală nr. 1 Alba Iulia 

2.  Circumscripția electorală nr. 2 Aiud 

3.  Circumscripția electorală nr. 3 Blaj 

4.  Circumscripția electorală nr. 4 Sebeş 

5.  Circumscripția electorală nr. 5 Abrud 

6.  Circumscripția electorală nr. 6 Baia de Arieş 

7.  Circumscripția electorală nr. 7 Cîmpeni 

8.  Circumscripția electorală nr. 8 Cugir 

9.  Circumscripția electorală nr. 9 Ocna Mureş 

10.  Circumscripția electorală nr. 10 Teiuş 

11.  Circumscripția electorală nr. 11 Zlatna 

12.  Circumscripția electorală nr. 12 Albac 

13.  Circumscripția electorală nr. 13 Almaşu Mare 

14.  Circumscripția electorală nr. 14 Arieşeni 

15.  Circumscripția electorală nr. 15 Avram Iancu 

16.  Circumscripția electorală nr. 16 Berghin 

17.  Circumscripția electorală nr. 17 Bistra 

18.  Circumscripția electorală nr. 18 Blandiana 

19.  Circumscripția electorală nr. 19 Bucerdea Grânoasă 

20.  Circumscripția electorală nr. 20 Bucium 

21.  Circumscripția electorală nr. 21 Cenade 

22.  Circumscripția electorală nr. 22 Cergău 

23.  Circumscripția electorală nr. 23 Ceru Băcăinţi 

24.  Circumscripția electorală nr. 24 Cetatea de Baltă 

25.  Circumscripția electorală nr. 25 Ciugud 

26.  Circumscripția electorală nr. 26 Ciuruleasa 

27.  Circumscripția electorală nr. 27 Cîlnic 

28.  Circumscripția electorală nr. 28 Crăciunelu de Jos 

29.  Circumscripția electorală nr. 29 Cricău 

30.  Circumscripția electorală nr. 30 Cut 

31.  Circumscripția electorală nr. 31 Daia Română 

32.  Circumscripția electorală nr. 32 Doştat 

33.  Circumscripția electorală nr. 33 Fărău 

34.  Circumscripția electorală nr. 34 Galda de Jos 

35.  Circumscripția electorală nr. 35 Gîrbova 

36.  Circumscripția electorală nr. 36 Gîrda de Sus 

37.  Circumscripția electorală nr. 37 Hopîrta 

38.  Circumscripția electorală nr. 38 Horea 

39.  Circumscripția electorală nr. 39 Ighiu 

40.  Circumscripția electorală nr. 40 Întregalde 

41.  Circumscripția electorală nr. 41 Jidvei 

42.  Circumscripția electorală nr. 42 Livezile 

43.  Circumscripția electorală nr. 43 Lopadea Nouă 

44.  Circumscripția electorală nr. 44 Lunca Mureşului 

45.  Circumscripția electorală nr. 45 Lupşa 

46.  Circumscripția electorală nr. 46 Meteş 

47.  Circumscripția electorală nr. 47 Mihalţ 

48.  Circumscripția electorală nr. 48 Miraslău 

49.  Circumscripția electorală nr. 49 Mogoş 

50.  Circumscripția electorală nr. 50 Noşlac 
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51.  Circumscripția electorală nr. 51 Ocoliş 

52.  Circumscripția electorală nr. 52 Ohaba 

53.  Circumscripția electorală nr. 53 Pianu 

54.  Circumscripția electorală nr. 54 Poiana Vadului 

55.  Circumscripția electorală nr. 55 Ponor 

56.  Circumscripția electorală nr. 56 Poşaga 

57.  Circumscripția electorală nr. 57 Rădeşti 

58.  Circumscripția electorală nr. 58 Rimetea 

59.  Circumscripția electorală nr. 59 Rîmeţ 

60.  Circumscripția electorală nr. 60 Roşia Montană 

61.  Circumscripția electorală nr. 61 Roşia de Secaş 

62.  Circumscripția electorală nr. 62 Sălciua 

63.  Circumscripția electorală nr. 63 Săliştea 

64.  Circumscripția electorală nr. 64 Săsciori 

65.  Circumscripția electorală nr. 65 Scărişoara 

66.  Circumscripția electorală nr. 66 Sîncel 

67.  Circumscripția electorală nr. 67 Sîntimbru 

68.  Circumscripția electorală nr. 68 Sohodol 

69.  Circumscripția electorală nr. 69 Stremţ 

70.  Circumscripția electorală nr. 70 Şibot 

71.  Circumscripția electorală nr. 71 Șona 

72.  Circumscripția electorală nr. 72 Șpring 

73.  Circumscripția electorală nr. 73 Şugag 

74.  Circumscripția electorală nr. 74 Unirea 

75.  Circumscripția electorală nr. 75 Vadu Moţilor 

76.  Circumscripția electorală nr. 76 Valea Lungă 

77.  Circumscripția electorală nr. 77 Vidra 

78.  Circumscripția electorală nr. 78 Vinţu de Jos 
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O R D I N U L  NR. 113 

 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

În baza referatului cu nr. 4911/2016 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, 

contencios administrativ, urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, prin care se 

propune emiterea unui ordin pentru stabilirea numărului membrilor consiliului județean și a numărului 

membrilor consiliilor locale din județul Alba, în vederea desfăşurării alegerilor locale din data de 5 iunie 

2016; 

Văzând adresa nr. 1218/14 martie 2016 a Direcţiei Regionale de Statistică Alba (înregistrată la 

Instituţia Prefectului – judeţul Alba cu nr. 4633/14 martie 2016) din care rezultă numărul locuitorilor fiecărei 

unităţi administrativ teritoriale din judeţul Alba; 

 Având în vedere: 

- prevederile art. 45 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

- prevederile art. 29 și ale art. 88 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-   prevederile H.G. nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016, 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008,  emit prezentul 

 

O R D I N: 

 

Art. 1. Numărul membrilor Consiliului județean Alba și al consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor din judeţul Alba, în vederea desfășurării alegerilor locale care vor avea loc duminică, 5 iunie 

2016, se stabilește astfel: 

a. pentru Consiliului județean Alba se stabilește un număr de 33 membri raportat la numărul 

locuitorilor județului Alba (380976 locuitori) la 1 ianuarie 2016. 

b. pentru Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Alba, numărul 

membrilor acestora se stabilește raportat la numărul locuitorilor la 1 ianuarie 2016 pentru fiecare 

unitate administrativ teritorială în parte, potrivit datelor consemnate în tabelul de mai jos: 

 

Numărul 

Circumscripţiei 

electorale 

Unitatea administrativ 

teritorială 

Numărul locuitorilor 

 

Numărul membrilor 

consiliului local 

1.  Alba Iulia 74233 21 

2.  Aiud 26296 19 

3.  Blaj 20978 19 

4.  Sebeş 32531 19 

5.  Abrud 5506 15 

6.  Baia de Arieş 4074 13 

7.  Cîmpeni 7629 15 

8.  Cugir 26744 19 
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9.  Ocna Mureş 14634 17 

10.  Teiuş 7512 15 

11.  Zlatna 7972 15 

12.  Albac 2126 11 

13.  Almaşu Mare 1287 9 

14.  Arieşeni 1722 11 

15.  Avram Iancu 1560 11 

16.  Berghin 2055 11 

17.  Bistra 4836 13 

18.  Blandiana 948 9 

19.  Bucerdea Grânoasă 2405 11 

20.  Bucium 1530 11 

21.  Cenade 982 9 

22.  Cergău 1626 11 

23.  Ceru Băcăinţi 257 9 

24.  Cetatea de Baltă 3173 13 

25.  Ciugud 2982 11 

26.  Ciuruleasa 1198 9 

27.  Cîlnic 1880 11 

28.  Crăciunelu de Jos 2148 11 

29.  Cricău 2110 11 

30.  Cut 1269 9 

31.  Daia Română 3148 13 

32.  Doştat 999 9 

33.  Fărău 1623 11 

34.  Galda de Jos 4408 13 

35.  Gîrbova 2117 11 

36.  Gîrda de Sus 1695 11 

37.  Hopîrta 1194 9 

38.  Horea 2102 11 

39.  Ighiu 6864 15 

40.  Întregalde 625 9 

41.  Jidvei 5309 15 

42.  Livezile 1271 9 

43.  Lopadea Nouă 2716 11 

44.  Lunca Mureşului 2550 11 

45.  Lupşa 3174 13 

46.  Meteş 2833 11 

47.  Mihalţ 3279 13 

48.  Miraslău 2122 11 

49.  Mogoş 812 9 

50.  Noşlac 1816 11 

51.  Ocoliş 590 9 

52.  Ohaba 675 9 

53.  Pianu 3611 13 

54.  Poiana Vadului 1110 9 

55.  Ponor 576 9 

56.  Poşaga 1065 9 

57.  Rădeşti 1327 9 

58.  Rimetea 1051 9 

59.  Rîmeţ 542 9 

60.  Roşia Montană 2871 11 

61.  Roşia de Secaş 1601 11 

62.  Sălciua 1549 11 

63.  Săliştea 2353 11 

64.  Săsciori 6415 15 

65.  Scărişoara 1682 11 

66.  Sîncel 2703 11 
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67.  Sîntimbru 3018 13 

68.  Sohodol 1797 11 

69.  Stremţ 2479 11 

70.  Şibot 2463 11 

71.  Șona 4433 13 

72.  Șpring 2590 11 

73.  Şugag 2908 11 

74.  Unirea 5068 15 

75.  Vadu Moţilor 1375 9 

76.  Valea Lungă 3134 13 

77.  Vidra 1658 11 

78.  Vinţu de Jos 5472 15 

 

           Art. 2. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ,  urmărirea aplicării 

unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin persoanelor nominalizate, 

Ministerului Afacerilor Interne, Autorităţii Electorale Permanente, Tribunalului Alba, primarilor unităţilor 

administrativ teritoriale din judeţul Alba, Judecătoriilor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş, Cîmpeni, Direcţiei 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba, Biroului judeţean de administrare a bazelor de date 

privind evidenţa persoanelor Alba, Biroului pentru străini al judeţului Alba, Direcţiei Regionale de Statistică 

Alba, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba, Inspectoratului judeţean de Jandarmi Alba, Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale Alba, birourilor electorale de circumscripţie (după constituirea acestora). De 

asemenea va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi va fi afişat pe site-ul Instituţiei Prefectului – 

judeţul Alba. 

    Alba Iulia,  22 martie 2016 

 

PREFECT, 

Cornel MURG 

 

 

 

                                 Şef serviciu,           

                        Ovidiu CAZACU 
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O R D I N U L  NR.  120 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 Având în vedere: 

- Referatul întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ,  

urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, cu nr. 5186/2016 prin care se propune 

emiterea unui ordin de constituire, pe lângă Comisia tehnică județeană cu atribuții în coordonarea și urmărirea 

îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice și serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația 

în vigoare, în domeniul alegerilor locale, a Grupului tehnic de lucru cu atribuții în urmărirea și soluționarea 

operativă a problemelor curente din județ, conform propunerilor formulate de conducătorii 

instituțiilor/societăților prevăzute la anexa 2 din H.G. nr. 54/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice 

necesare bunei organizări și desfășurări a alegerile locale din anul 2016; 

-   prevederile art. 9 alin. (4) din H.G. nr. 54/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 

organizări și desfășurări a alegerile locale din anul 2016,  

 În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008,  emit prezentul 

 

O R D I N: 

 

Art. 1. Se constituie, pe lângă Comisia tehnică județeană cu atribuții în coordonarea și urmărirea 

îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice și serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația 

în vigoare, în domeniul alegerilor locale, Grupul tehnic de lucru cu atribuții în urmărirea și soluționarea 

operativă a problemelor curente din județ, în componenţa prevăzută în anexă, care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

Art. 2. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ, urmărirea aplicării 

unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin Ministerului Afacerilor Interne, 

precum și instituțiilor/societăților care au formulat propuneri, în vederea aducerii la cunoștință persoanelor în 

cauză. 

    Alba Iulia,  29 martie 2016 

 

PREFECT, 

Cornel MURG 

 

 

 

                                     Şef serviciu,           

               Ovidiu CAZACU 
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Anexă la Ordinul Prefectului Judeţului Alba nr. 120 / 2016 

 

Componenţa nominală a Grupului tehnic de lucru  de pe lângă 

 Comisia tehnică judeţeană  Alba 

 

Nr. crt. Nume şi prenume Funcția în cadrul 

grupului tehnic 

Funcţia publică/instituția pe care o reprezintă 

1)  Cornel Murg Președinte (până la 

ocuparea funcției de 

subprefect al 

județului Alba) 

Prefect al judeţului Alba, Instituția Prefectului – 

Județul Alba 

 

2)  Negruț Liliana membru Director executiv, Consiliul județean Alba 

3)  Suciu Horațiu membru Șef birou, Consiliul județean Alba 

4)  Bodea Ioan membru Director executiv, Consiliul județean Alba 

5)  Aitai Marian membru Director executiv, Consiliul județean Alba 

6)  Ioana Dorina 

Georgescu 

membru Inspector superior,  Direcţia Regională de 

Statistică Alba 

7)  Cornel Suciu membru Șef administrație adjunct, Administrația 

județeană a Finanțelor Publice Alba 

8)  Comisar de poliție 

Cristian Mărginean 

membru Împuternicit șef la Serviciul Cabinet, 

Inspectoratul de Poliţie  Judeţean Alba 

9)  Inspector principal de 

poliție Ciprian Cordea 

membru Ofițer specialist în cadrul Serviciului Cabinet, 

Inspectoratul de Poliţie  Judeţean Alba 

10)  Col. Cornel Oprișa membru Prim – adjunct al inspectorului șef -  

Inspectoratul pentru situații de urgență al 

județului Alba 

11)  Col. Felix Laurențiu 

Pintea  

membru Adjunct al inspectorului șef -  Inspectoratul 

pentru situații de urgență al județului Alba 

12)  Ag. șef principal 

Nicoleta Maria Bica 

membru Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de 

Date privind Evidenţa Persoanelor Alba 

13)  Dorela-Adela 

Moldovan 

membru Consilier-juridic, Direcţia publică comunitară 

de evidenţă a persoanelor Alba 

14)  Cristina-Olivia Ciută membru Inspector superior, Direcţia publică comunitară 

de evidenţă a persoanelor Alba 

15)  Mr.Iulian Ursaleș membru Șef serviciu O.S.P., Inspectoratul de Jandarmi al 

Judeţului Alba 

16)  Lt. col.Cristian Oarga membru Ofițer specialist, Inspectoratul de Jandarmi al 

Județului Alba  

17)  Prof.Narcisa-Ioana 

Bucureștean 

membru Inspector şcolar general adj., Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Alba 

18)  Paul Singalievici membru Inspector I superior, Direcția de Sănătate 

Publică  Alba 

19)  Tiberiu Petrașcu membru Reprezentant „S.C. FDEE Electrica Distribuţie 

Transilvania Sud” S.A. Sucursala Alba 

20)  Elena Burba membru Consultant parlamentar, Biroul județean Alba al 

Autorității Electorale Permanente 

 

.  

 

 

 

  



 

125 

 

 

 

ORDINUL nr.122 

 
 

Prefectul judeţului Alba; 

Văzând referatul Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, relații publice, administrativ 

nr.20/G/FC/28.03.2016 privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de 

achiziție publică în vederea tipăririi buletinelor de vot pentru alegerile locale din 2016; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

- H.G. nr.51/2016 privind stabilirea datei pentru alegerile locale din anul 2016; 

- H.G. nr.52/2016 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a 

alegerilor locale din anul 2016; 

- H.G. nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții 

a alegerilor locale din anul 2016; 

- H.G. nr. 54/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a 

alegerilor locale din anul 2016; 

- H.G. nr.55/2016 pentru aprobarea modelelor și a condițiilor de tipărire ale buletinelor de vot care 

sunt folosite la alegerile locale din anul 2016; 

- O.U.G. 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, coroborate dispozițiile art.71 din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 

34/2006; 

În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată,  emit prezentul 

 

ORDIN: 

 
 

Art. 1. Pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin procedura ”cerere de oferta” în 

vederea tipăririi buletinelor de vot pentru alegerile locale din anul 2016, se constituie Comisia de 

evaluare în următoarea componență: 

- Fleșer Nelu - șef serviciu – președinte; 

- Ciutrilă Cristian – director cancelarie – membru; 

- Untea Dan - consilier superior – membru; 

- Albu Mihaela - consilier juridic superior – membru; 

- Jurcă Marius - consilier superior – membru; 

- Trifan Ana-Maria - consilier superior -  secretar. 

 

Art. 2. Se nominalizează membrii de rezervă după cum urmează:  

- David Adriana  - consilier superior; 

- Chirilă Crina – consilier juridic superior. 
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Art. 3. Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relații publice, administrativ va 

comunica prezentul ordin persoanelor in cauză.       

                                                                                             Alba Iulia, 28 martie 2016     

 P R E F E C T, 

Murg Cornel 

 

                                                                                                                                    Vizat de legalitate, 

                                Şef serviciu,  

   Cazacu Ovidiu 

 

 

 

 

 

 Avizat,  

                                                                                                                 Șef serviciu F.C.R.U.R.P.A. 

                                                                                                                             Pavel Maria 

 

 

 

 

                                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                                                Muntean Anca 

                                                                                            Inspector, clasa I, grad profesional superior 
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O R D I N U L  NR.  124 

 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 În baza Referatul cu nr. 5232/2016 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, 

contencios administrativ, urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, prin care se 

propune emiterea unui ordin pentru stabilirea dimensiunilor ștampilelor birourilor electorale de circumscripție 

și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare în vederea desfăşurării alegerilor locale din data de 5 iunie 

2016; 

 Văzând adresa cu nr. 2257239/DGICIP/2016 a Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Generală 

pentru Îndrumarea și Controlul Instituției Prefectului înregistrată la Instituția Prefectului Județul Alba sub nr. 

4526/2016; 

 Văzând Hotărârea nr. 5/22 ianuarie 2016 a Autorității Electorale Permanente pentru aprobarea 

modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale; 

 Având în vedere prevederile art. 116 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 2 alin.(5) lit. c 

din H.G. nr. 54/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerile 

locale din anul 2016, potrivit cărora prefecții asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale de 

circumscripție și a ștampilelor de control a secțiilor de votare; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008,  emit prezentul 

 

O R D I N: 

 

Art. 1. Se stabilește diametrul de 40 mm ca dimensiune pentru confecţionarea ştampilelor biroului 

electoral de circumscripţie judeţeană și ale birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi 

municipală, care vor fi folosite la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

Art. 2. Se stabilește diametrul de 40 mm ca dimensiune pentru confecţionarea ştampilelor de control 

ale secțiilor de votare care vor fi folosite la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

Art.  3. Confecționarea ștampilelor se va face ținând cont de modelele stabilite de Autoritatea 

Electorală Permanentă prin art. 1 alin. (2)-(4) din Hotărârea nr. 5/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 60 

din 27 ianuarie 2016, care se vor adapta în mod corespunzător astfel: 

a. potrivit numerotării circumscripțiilor electorale efectuată prin HG nr. 56/2016, în cazul ștampilei 

biroului electoral de circumscripţie judeţeană. 

b. potrivit numerotării circumscripțiilor comunale, orășenești și municipale efectuată prin Ordinul 

Prefectului județului Alba nr. 112/22 martie 2016, în cazul ștampilelor birourilor electorale de 

circumscripţie comunale, orășenești și municipale. 

c. potrivit numerotării secțiilor de votare efectuată prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, 

în cazul ștampilelor de control ale secțiilor de votare. 

 

Art. 4. Termenul limită pentru realizarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție comunală, 

orășenească, municipală și județeană este 10 aprilie 2016. 

Art. 5. Termenul limită pentru realizarea ștampilelor de control ale secțiilor de votare este 26 mai 

2016. 

Art.   6. Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră. 
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Art.  7. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ,  urmărirea aplicării 

unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin Serviciului financiar 

contabilitate, resurse umane, relații publice, Ministerului Afacerilor Interne, precum și persoanelor interesate.  

 

Alba Iulia,  29 martie 2016 

 

 

PREFECT, 

Cornel Murg 

 

 

 

                                     Şef serviciu,           

                        Ovidiu Cazacu 
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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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