
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 167/29 octombrie 2015 

privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba,  

în anul 2016 

 

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

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 167/29 octombrie 2015 privind stabilirea de taxe locale şi tarife 

datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2016; 

- raportul de specialitate nr. 6393/12 aprilie 2016  al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 5971/5 aprilie 2016 a Direcției amenajarea teritoriului și urbanism; 

- adresa nr. 156/25 martie 2016 a Camerei Agricole Judeţene Alba, înregistrată la  

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5372/25 martie 2016.  

Având în vedere prevederile: 

- art. 27, art. 91 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20 alin. 1  lit. b şi  art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 

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

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea 

oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de 

Consultanţă Agricolă; 

- Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea 

criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de 

plăţi prevăzute la art. 1 alin. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi 

care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 

36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a 

condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală 

aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-

2020, 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. I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 167/29 octombrie 

2015 privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în 

anul 2016, după cum urmează:  



1. Anexa nr. 1 «Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizaților, în anul 

2016» se completează și va avea conținutul prevăzut în anexa prezentei hotărâri. 

2. Taxele prevăzute la Anexa nr. 1 se fac venit la bugetul propriu al Județului Alba. 

3. Anexa nr. 13 «Tarife pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Județeană Alba, în 

anul 2016» se completează și va avea conținutul prevăzut în anexa prezentei hotărâri 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și Camera Agricolă Județeană 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, Camerei 

Agricole Judeţene Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete precum și compartimentului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

  

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL                                                         AVIZAT 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Înregistrat sub nr. 68 

Alba Iulia, 12 aprilie  2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre  
a Consiliului Județean Alba nr. 68/12 aprilie 2016 

 

Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 167/29 octombrie 2015 privind 

stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2016 

 

TAXE 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, în anul 2016 

 

a) Taxă pentru elaborarea certificatului de urbanism 

- în mediul urban 

- în mediul rural taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism va fi egală cu 50% 

din taxa stabilită pentru mediul urban. 

Suprafaţa pentru care se solicită certificatul  
Taxă –lei- 

An 2016 

până la 150 mp inclusiv 6 

între 151 şi 250 mp inclusiv 7 

între 251 şi 500 mp inclusiv 9 

între 501 şi 750 mp inclusiv 12 

între 751 şi 1000 mp inclusiv 14 

peste 1000 mp 14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care 

depăşeşte 1000 mp 

b) Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau 

clădire – anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii; 

c) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 

menţionate la pct. b) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv 

valoarea instalaţiile aferente; 

d) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier 

în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este 

egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier; 

e) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială,  a unei 

construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului 

pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate; 

f) Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire 

este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale; 

g) Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism şi autorizației de construire, emise de 

structura de  specialitate din cadrul consiliului judeţean este de 15 lei; 

h) Taxă aviz de oportunitate emis de structura de specialitate din cadrul consiliului 

judeţean este de 20 lei. 

 

Anexa nr. 13 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 167/29 octombrie 2015 privind 

stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2016 

 

TARIFE pentru serviciile prestate de  

Camera Agricolă Judeţeană Alba, în anul 2016 

 

Nr. 

crt. 
Servicii 

Tarif 

- lei - 

1 Elaborarea de proiecte  finanțate prin  Programul Național 

de Dezvoltare  Rurală 2014 – 2020: 

Măsura 6 

               -Sub-măsura  6.1 

               -Sub-măsura  6.3 

               -Alte măsuri  

 

 

 

2% din valoarea proiectului 

2% din valoarea proiectului 

2% din valoarea proiectului 



2 *Organizarea de cursuri de calificare profesională, prin 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba 

 

400/cursant 

3 Întocmirea de cereri de plată la proiectele finanțate prin 

Programul Național de Dezvoltare Rurală:                            

Măsura 6   

                -Sub-măsura  6.1 

                        -Tranșa I 

                        -Tranșa II 

                 -Sub-măsura 6.3 

                        -Tranşa I 

                        -Tranşa II 

 

 

 

 

200  

500  

 

150   

400                                                                                           

4 Elaborarea de proiecte tehnice privind înființarea 

plantațiilor de pomi și arbuști fructiferi, sere, solarii 
500 

5 Modificarea planului de afaceri 200 

6 Modificarea deciziei de finanțare 50 

7 Întocmirea caietului de sarcini pentru atestarea produselor 

tradiționale  
300 

8 Elaborarea proiectului de amenajament pastoral 

- Pentru suprafeţe  până la 1000 ha  

- Pentru fiecare ha peste suprafaţa de 1000 ha. În 

funcţie de gradul de dispersare a parcelelor 

 

20  lei/ha 

10-15 lei lei/ha 

9 Organizarea de cursuri de formare profesională pentru 

beneficiarii PNDR dc. pentru: 

a) Măsura141 -  Ferme agricole de semi-subzistenţă 

b) Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri 

c) Măsura 10 - Agro-mediu și climă 

d) Măsura 11 - Agricultura ecologică 

e) Măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice 

 

200 lei/cursant 

200 lei/cursant 

100 lei/cursant 

100 lei/cursant 

100 lei/cursant 

  

*NOTĂ : Tarifele se încasează astfel: 

  - 40% la deschiderea cursului 

  - 60% la finalizarea acestuia 

  

  

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL                                                         AVIZAT 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind prelungirea perioadei de închiriere a două bunuri-spații în suprafață utilă totală 

de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, 

proprietate privată a Judeţului Alba  

 

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

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a 

două bunuri-spații în suprafață utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba 

Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 8350/16 mai 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba ; 

- solicitarea doamnei Rodica Oniga, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 6541/13 

aprilie 2016; 

Ținând cont de: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010 privind aprobarea închirierii a două 

bunuri-spații în suprafață utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba 

Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba, cu modificările și completările 

ulterioare aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98/28 mai 2010; Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 122/26 mai 2011; Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 84/24 mai 

2012; Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 86/30 mai 2013; Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 101/29 mai 2014; Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 93/28 mai 2015;  

- Contractul de inchiriere nr. 6647/1 iunie 2010 încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 

doamna Rodica Oniga, în calitate de reprezentantă a Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale 

stomatologice individuale, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, împreună cu Actul 

adiţional nr. 1/26 mai 2011, Actul adțional nr. 2/25 mai 2012, Actul adițional nr. 3/31 mai 2013, Actul 

adițional nr. 4/30 mai 2014 și Actul adițional nr. 5/29 mai 2015. 

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; 

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 prelungirea perioadei de închiriere a două bunuri-spații în suprafață utilă 

totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, 

proprietate privată a Judeţului Alba, până la 1 iunie 2017, sens în care va fi încheiat Actul Adițional nr. 

6 la Contractul de închiriere nr. 6647/1 iunie 2010. 

Art. 2. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010, cu modificările 

ulterioare, rămân nemodificate.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia 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; Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi informatică; Direcţiei juridică şi relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; doamnei Rodica Oniga. 

                        AVIZAT   

         PREŞEDINTE,      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                            

     Ion  DUMITREL      Vasile BUMBU                                                                                                    
Înregistrat sub nr. 92 

Alba Iulia, 16 mai  2016 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba  

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

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în 

Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către S.C. 

APA–CTTA  S.A. Alba; 

- raportul de specialitate nr. 8364/16 mai 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” nr. 106/9 mai 2016 

înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 7977/9 mai 2016. 

Ținând cont de: 

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

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

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

canalizare nr. 1969-12770/2008. 

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;  

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 și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”; S.C.  APA–CTTA S.A Alba; Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi informatică şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

      PREŞEDINTE,                           AVIZAT                          

    Ion  DUMITREL                   SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                                                                                         

                                                                                                   Vasile BUMBU   

 

 

Înregistrat sub nr. 94 

Alba Iulia, 16 mai  2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 94/16 mai 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. Sistem GNSS Trimble R4 cu radio 

extern, unitate și software 

buc. 1 35.827,19 35.827,19 

2. Motopompa HONDA WT 30XK4 buc. 2 5.072,68 10.145,36 

3. Aparat de sudură electrofuziune 

Eurotech 315 

buc. 1 5.575,00 5.575,00 

4. Aparat de sudură electrofuziune 

Eurotech 500 

buc. 1 8.331,37 8.331,37 

TOTAL: 59.878,92 

 

 

    PREŞEDINTE,                           AVIZAT                          

    Ion  DUMITREL                   SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                                                                                         

                                                                                                   Vasile BUMBU  
  

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate privind proiectul  

“Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba, 2014 - 2020” 

 

 

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

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de 

fezabilitate privind proiectul “Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă şi apă uzată in Judeţul 

Alba, 2014 - 2020”; 

- raportul de specialitate comun nr. 8636 din 19 mai 2016 al Direcției tehnice și Direcției 

dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 3308/11 mai 2016 a SC APA CTTA  SA Alba, înregistrată la  registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8.114 din 11 mai 2016.  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 3 lit. f și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 12 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare, republicată; 

- art. 44 din Legea 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 următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate privind proiectul “Reabilitarea și extinderea 

sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba, 2014 - 2020”, cu indicatorii tehnico-economici 

cuprinşi  în anexa -  parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă participarea Județului Alba prin Consiliul Județean Alba la cofinanțarea 

investițiilor cu suma de 1.071,669 mii euro, echivalentul a 4.790,360 mii lei (1 euro = 4,4700 

lei), în prețuri curente, fără TVA, respectiv 1,79 % din valoarea investițiilor aferente Județului 

Alba. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei tehnice și 

Direcției dezvoltare și bugete 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; SC APA CTTA 

Alba; Direcţiei tehnice și Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

  

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL                                                         AVIZAT 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

  

Înregistrat sub nr. 95 

Alba Iulia, 19 mai  2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 95/19 mai 2016 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și 

apă uzată în Judeţul Alba, 2014 - 2020” 

 

2. Amplasamentul obiectivului: JUDEŢUL ALBA 

 

3. Indicatori tehnico - economici: 

 3.1. Valoarea totală a investiției în Județul Alba este 114.079,588 mii euro. 

 3.2. Valoarea totală a investițiilor aferente Județului Alba (în prețuri curente, fără TVA) 

este de 59.869,794 mii euro, din care C+M = 45.956,357 mii euro, iar durata de realizare a 

investițiilor este de 48 luni. 

 3.3. Schema de finanțare: 

 Contribuția nerambursabilă UE: 75,79%  

 Contribuția Guvernului României: 11,59%  

 Co-finanțare beneficiar S.C. APA CTTA S.A.: 10,83%  

 Co-finanțare locală CJ Alba: 1,79%  

 3.4.  Valoarea cofinanțării locale CJ Alba este de 1.071,669 mii euro, echivalentul a 

4.790,360 mii lei (1 euro = 4,4700 lei), în prețuri curente, fără TVA. 

 3.5. Durata de realizare a investiției este de 48 luni 

 3.6.  Capacități care urmează a fi realizate: 

 

Nr. 

crt 
Indicator U.M 

Cantitate 

totală 

CJ Alba 

SZA 

Alba 

SZA 

Apuseni 

 Alimentare cu apă     

1. Extinderea și reabilitarea conductelor de 

aducțiune  
km 

111,4   69,9   41,5 

2. Reabilitarea și/sau construirea de stații de 

tratare a apei  
unități 

1 0 1 

3. Reabilitarea și/sau construirea de gospodării 

de apă 
unități 

7 2 5 

 Operaționale     

1. Sistem SCADA regional unități 1 - - 

2. Vehicule operaționale unități 16 - - 

3. Bunuri necesare funcționare UIP unități 1 - - 

 

 

 

  

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL                                                         AVIZAT 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Judeţene Alba 

 

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

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei 

Agricole Judeţene Alba; 

- raportul de specialitate comun nr. 8368 din 16 mai 2016 al Direcției dezvoltare și 

bugete și al Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 243 din 13 mai 2016 a Camerei Agricole Judeţene Alba, înregistrată la  

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8274 din 13 mai 2016.  

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. 6 din H.G. nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin 

reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei 

Naţionale de Consultanţă Agricole; 

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 art. 34 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 20/28 ianuarie 2016 , după cum urmează: 

„Art. 34 alin. 2 Se aprobă un număr de 20 posturi pe anul 2016 pentru Camera Agricolă 

Judeţeană Alba.” 

Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Camerei Agricole 

Judeţene Alba, urmând să aibă structura şi conţinutul prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2  - părţi 

integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei 

Agricole Judeţene Alba, aprobat prin anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

206/22 decembrie 2015 după cum urmează: 

1. Art. 3 alin. 1 se completează, după  „- compartiment buget-finanțe, contabilitate și 

venituri proprii”cu: 

„- compartiment administrativ.” 

2. Art. 3 alin 2 se modifică și va avea următorul conținut: 

„ alin. 2 Aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Alba cuprinde funcţionari 

publici cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 7/2004 privind 

codul de conduită  al  funcţionarilor publici și personal contractual căruia îi sunt aplicabile 

prevederile Legii 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.” 

3. După art. 14 se introduce un articol nou, art. 15 care va avea următorul conținut: 

„ Art.15 

Compartimentul administrativ are  următoarele atribuţii şi  responsabilităţi: 

- răspunde de întreținerea și exploatarea parcului auto propriu, aprovizionarea și 

gestionarea carburanților și a pieselor de schimb, ținând evidența detaliată a acestora conform 

reglementărilor legale în vigoare; 



- efectuează transportul personalului camerei la diverse întâlniri, asigurând în cele mai 

bune condiții deplasările atribuite; 

- asigură buna funcționare și curățenia autoturismelor din parcul auto;  

- urmărește efectuarea reparațiilor curente necesare autoturismelor precum și existența 

RCA, CASCO, taxe, etc  achitate la zi; 

- întocmește foile de parcurs zilnic.” 

Art. 4. Prevederile din anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

206/22 decembrie 2015 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorul executiv al Camerei 

Agricole Judeţene 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; Biroului resurse 

umane și Direcţiei juridică şi relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; Camerei Agricole Judeţene Alba.  

  

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL                                                         AVIZAT 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 96 

Alba Iulia, 16 mai  2016 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 96/16 mai 2016 

 
Total 

posturi 

din care 

conducere execuție 

20 2 18 

 

ORGANIGRAMA  

CAMEREI AGRICOLE JUDEŢENE  ALBA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          AVIZAT 

  PREȘEDINTE,    SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

 Ion DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

DIRECTOR  EXECUTIV  
 

 

C 

 

- 

COMPARTIMENT 

RELAȚII PUBLICE 

ȘI COMUNICARE 

   

E 

 

1 

 

C 

 

- 

COMPARTIMENT 

JURIDIC ȘI 

RESURSE 

UMANE 
   

E 

 

2 

 

C 

 

1 

SERVICIUL EXTENSIE, 

CONSULTANȚĂ ȘI 

PROMOVARE FORME 

ASOCIATIVE, INSTRUIRE ȘI 

FORMARE PROFESIONALĂ, 

ELABORARE, IMPLEMENTARE 

ȘI EVALUARE PROIECTE, 

ASISTENȚĂ TEHNICĂ ZONALĂ         

   

E 

 

12 

 

C 

 

- 

COMPARTIMENT 

BUGET- FINANȚE, 

CONTABILITATE ȘI 

VENITURI PROPRII 
   

E 

 

1 

 

C 

 

- 

COMPARTIMENT 

ADMINISTRATIV 

   

E 

 

1 

 

C 

 

- 

COMPARTIMENT  

ASISTENȚĂ 

TEHNICĂ ZONALĂ 

   

E 

 

8 

 

C 

 

- 

COMPARTIMENT  

EXTENSIE, 

CONSULTANȚĂ ȘI 

PROMOVARE 

FORME 

ASOCIATIVE 

   

E 

 

2 

 

C 

 

- 

COMPARTIMENT  

INSTRUIRE ȘI 

FORMARE 

PROFESIONALĂ 
   

E 

 

1 

 

C 

 

- 

COMPARTIMENT  

ELABORARE, 

IMPLEMENTARE ȘI 

EVALUARE 

PROIECTE 
   

E 

 

1 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre  
a Consiliului Județean Alba nr. 96/16 mai 2016 

 

STAT DE FUNCŢII AL 

CAMEREI AGRICOLE JUDEŢENE ALBA 

 
 

Nr. 
crt 

Denumirea funcţiei  Clasa  
Gradul 

profesional  

Număr 

posturi  

1. DIRECTOR  EXECUTIV    1  

Serviciul extensie, consultanţă şi promovare forme asociative, instruire și formare profesională, 

elaborare, implementare şi evaluare proiecte, asistenţă tehnică zonală  

2. Şef serviciu    1  

Compartiment extensie, consultanţă şi promovare forme asociative  

3. Consilier  I  Superior  2  

Compartiment instruire şi formare profesională  

4. Consilier  I  Superior  1  

Compartiment elaborare, implementare şi evaluare proiecte  

5. Consilier  I  Superior 1  

Compartiment asistenţă tehnică zonala  

6. Consilier  I  Superior  8 

Compartiment relaţii publice şi comunicare  

7. Consilier  I  Superior  1 

Compartiment  juridic și resurse umane  

8. Consilier  I  Superior  1  

9. Consilier  juridic I Superior 1 

Compartiment buget-finanţe, contabilitate şi venituri proprii  

10. Consilier  I  Superior  1  

11. Consilier  I  Principal 1  

Compartiment  administrativ 

12. Șofer   I   1 

 TOTAL    20 

 

 

  PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL       Avizat, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 
 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui delegat al Consiliului Judeţean Alba în  

Comisia judeţeană de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea 

 

 

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

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui delegat al 

Consiliului Judeţean Alba în Comisia judeţeană de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-

încorporarea; 

- raportul de specialitate nr. 8352 din 16 mai 2016 al Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. A 775/25 martie 2016 a Centrului Militar Județean Alba prin care a solicitat 

nominalizarea unui delegat al Consiliului Județean Alba care să facă parte din Comisia judeţeană 

de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea, înregistrată la  registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 5527 din 29 martie 2016.  

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. 29 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Articol unic 
Este desemnat în calitate de delegat al Consiliului Județean Alba în Comisia judeţeană de 

analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea, domnul Suciu Horaţiu Zaharia, şef 

Birou resurse umane din cadrul aparatului de specialitate. 

 

 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 resurse 

umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; domnului Suciu Horaţiu Zaharia, 

Centrului Militar Judeţean Alba.  

  

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL                                                         AVIZAT 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

  

Înregistrat sub nr. 97 

Alba Iulia, 16 mai  2016 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea Regulamentului  

Festivalului-concurs ”Cultură pentru cultură - 2016”  
 

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

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului 

Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”; 

 - raportul de specialitate comun nr. 8523/2016 al Direcției gestionarea patrimoniului și 

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

cu privire la modificarea Regulamentului Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 51/31 martie 2016 privind aprobarea 

Regulamentului Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”; 

- Anexei nr. 25 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 20/28 ianuarie 2016 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului 

creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016;  

 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; 

 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. Regulamentul Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 51/31 martie 2016, se modifică după cum urmează: 

1. La capitolul Obligațiile participanților, prevederea (obligația) “să desemneze în scris, până 

la data concursului, reprezentantul comunei însărcinat de comunitate să ridice premiul/premiile și să 

trimită o adresă scrisă însoțită de copie după actul de identitate al acestuia la Centrul de Cultură 

Augustin Bena”, va fi eliminată. 

2. La capitolul Dispoziții finale, paragraful “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”, se va modifica și va avea următorul cuprins: 

“Premiile se vor acorda în conformitate și cu respectarea legislației în vigoare”. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin  Centrul de Cultură ”Augustin Bena” 

Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Centrului de Cultură 

”Augustin Bena” Alba, unităților administrativ teritoriale din județul Alba, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi informatică și Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul  de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

CONSILIERI JUDEŢENI, 

Ioan FULEA 

Marcela Eugenia DĂRĂMUȘ                   AVIZAT, 

Gabriel CÎRA-GRIGORESCU              SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA, 

Marcel Ioan STAN                                                                       Vasile BUMBU 

Dorin Gheorghe SANDEA 

 

Înregistrat sub nr. 99 

Alba Iulia, 18 mai 2016 
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