
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al  

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 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 Statului de 

funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

- raportul de specialitate nr. 8059 din 10 mai 2016 al Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 2542 din 10 mai 2016 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8055 din 10 mai 

2016. 

Ţinând cont de : 

- avizul nr. 3750647/2016  al Direcţiei pentru  Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 8061 din 19 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; 

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 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 modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integranta a 

prezentei hotărâri.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 205/22 decembrie 2015 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorul executiv al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 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; Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba.  

          AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                     

    Ion  DUMITREL          Vasile BUMBU  

                                                                                            

 

Înregistrat sub nr. 93 

Alba Iulia, 23 mai  2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre  
a Consiliului Județean Alba nr. 93/23 mai 2016 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei Clasa Gradul 

profesional 

Număr

de 

posturi 

1. Director executiv, gradul I   1 

Biroul Evidenţa persoanelor şi stare civilă 

2. Şef birou, gradul I   1 

1. Compartiment regim evidenţa persoanelor 

3. Consilier juridic I Asistent 1 

2. Ghişeu unic 

4. Inspector I Superior 1 

5. Inspector I Debutant 1 

3. Compartiment informatică 

6. Consilier I Superior 1 

4. Compartiment îndrumare şi control 

7. Inspector I Principal 1 

5. Compartiment stare civilă 

8. Consilier I Superior 1 

9-11. Inspector I Superior 3 

Compartiment juridic, achiziţii şi relaţii publice 

12-13. Consilier juridic I Superior 2 

14. Referent de specialitate II Principal 1 

Compartiment resurse umane 

15. Consilier I Superior 1 

Compartiment financiar contabil 

16. Consilier I Superior 1 

17. Inspector I Principal 1 

Biroul administrativ şi asigurare tehnico materială 

18. Şef birou gradul I   1 

1. Compartiment gestiune şi asigurare tehnico materială 

19. Consilier gradul IA   1 

20. Funcţionar arhivar    1 

21. Curier   1 

2. Compartiment administrare întreţinere 

22. Muncitor calificat treapta I   1 

23. Îngrijitor    1 

24-25. Şofer treapta I   2 

                                 TOTAL 25 

                                        

                      AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                     

    Ion  DUMITREL             Vasile BUMBU                                                                                                     

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE  

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 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 convocat  în şedinţă ordinară în luna mai 2016; 

Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la 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. 

- raportul de specialitate nr. 8448/17 mai 2016 al Direcţiei dezvoltare și bugete cu  

privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 98 din 17 mai 2016. 

Având in vedere prevederile : 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.unic: Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al 

Judetului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 si in consecinţa 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,rectificat pe anul 2016, se stabileşte în sumă de 

370.286,61  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,rectificat pe anul 2016, în sumă de 

266.943,65 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 179.333,34 mii lei. 

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

stabileşte în sumă de 87.610,31 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, rectificat pe anul 2016,  în sumă de 119.136,49 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 104.866,61 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 14.269,88 mii lei”. 

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

 „ Art.6 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2016 se stabilesc 

în sumă de 25.104,98  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.6 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

    5. 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 10.548,46 mii lei în structura prevăzută 

în anexa nr. 10 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

             (2)  Repartizarea sumei de 10.548,46 mii lei este următoarea: 

            - Centrul  Scolar de Educatie Incluziva Alba                                2.185,26 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 

    6. Alineatele 1 și 2 ale articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art.13 – (1)  Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2016, se stabilesc 

în sumă de 13.877,61 mii lei. 

             (2)  Repartizarea sumei de 13.877,61 mii lei pe unităţi de sănătate publică este 

următoarea: 

-  Spitalul Judeţean de Urgenta Alba Iulia                       13.047,61 mii lei.  

           -  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                830,00 mii lei 

7. 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 1.410,00 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”. 

8.Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.22- Cheltuielile pentru „Acţiuni generale economice”, pe anul 2016 se stabilesc în sumă 

de 225,00 mii lei”. 

9. Alineatele 1 și 2 ale articolului 23 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art.23 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2016, se 

stabilesc în sumă de 26.994,70 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15– parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

              (2) Se aproba  rectificarea anexei   15 „c” parte integranta a prezentei hotărâri”. 

   10. 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  100.513,69 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 

21– parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

11. Alineatul 3 al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art.33 -  (3) Se aproba Programul activităţilor pentru Centrul de cultură „Augustin Bena” 

Alba Iulia, rectificat,  pe anul 2016, potrivit anexei nr. 25„a”, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

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

integrantă a prezentei hotărâri”. 

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 Judetului 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 

                                       AVIZAT 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,  

                                                                  Vasile BUMBU    
 

Înregistrat sub nr. 98 

Alba Iulia, 17 mai 2016 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Alba 

 

 

 

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

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Monografiei 

economico-militară a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 8900 din 24 mai 2016 al Structurii de securitate din cadrul 

Consiliului Județean Alba; 

- adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – Județul Alba nr. 233/AB din 20 

mai 2016 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8898 din 24 mai 2016.  

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 lit. d din Legea nr. 45/1994 a apărării naționale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 47 lit. f din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a 

teritoriului pentru apărare, republicată; 

- art. 1 din H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei 

economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti aprobate prin H.G. nr. 

1174/2011; 

- Instrucțiunile nr. 29/18 iulie 2012 ale Președintelui Administrației Naționale a 

Rezervelor de Stat și Probleme Speciale; 

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 Monografia economico-militară a Județului Alba, document care are 

atribuit nivel de clasificare secret de serviciu. 

 Art. 2. Monografia economico-militară a Județului Alba cuprinde:  

Document de bază (Memoriu);   

Anexele nr.  1a)-c), nr. 2a)-d), nr. 3-7, nr. 8a)-e), nr. 9-14, nr. 15b), nr. 16, nr. 18-19, nr. 

20a)-b); 

Hărţile nr. 1-5. 

Documentele enumerate anterior au atribuit nivel de clasificare secret de serviciu și 

constituie părţi integrante ale  monografiei. 

Art. 3. La data intrării in vigoare a prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează 

aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 18 octombrie 2012, 



modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 123 din 27 iunie 2013, nr. 

117 din 31 iulie 2014 şi nr. 112 din 25 iunie 2015. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin  Structura de securitate din cadrul 

Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Prezenta hotărâre (cu excepția monografiei și a părților integrante) 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.  

Hotărârea împreună cu monografia și părțile integrante se comunică: Administrației 

Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale; Centrului Militar Județean Alba; Structurii 

Teritoriale pentru Probleme Speciale – Județul Alba 

 

  

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL                                                         AVIZAT 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Înregistrat sub nr. 100 

Alba Iulia, 24 mai  2016 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale  

acordate în comunitate, destinate persoanelor fără adăpost 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară în data de 26 mai 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Standardului de cost pentru 

serviciile sociale acordate în comunitate,  destinate persoanelor adulte cu handicap afectate de scleroză 

multiplă; 

- raportul de specialitate nr. 8961/25 mai 2016 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- referatul de specialitate nr. 5876/25 mai 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, înregistrat la registratura Consiliul Județean Alba cu nr. 

8935/25 mai 2016; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 70/2014 privind 

delegarea unor atribuţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 și alin. 6 lit. adin Legea nr. 215/2001 a 

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

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 112  alin. 3 lit. o și  lit. p şi art. 114 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 197/2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 51 lit. b, art. 53 şi art. 53.2 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, , cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 197/2012; 

- 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; 

- Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, 

tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte 

aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în 

sistem integrat şi cantinelor sociale (Anexa 7); 

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 standardul de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate, 

destinate persoanelor adulte cu handicap afectate de scleroză multiplă, organizate și administrate 

de către furnizorii privaţi de servicii sociale acreditaţi,  în cuantum de 160 lei/beneficiar/lună. 

Art. 2  Standardul  de cost constituie criteriul în baza căruia se contractează serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu handicap afectate de scleroză multiplă. 



 

 Art. 3. Contractarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap afectate de 

scleroză multiplă se va face pentru un număr maxim de 50 de beneficiari, cu respectarea 

prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 70/2014 privind delegarea unor atribuţii 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului 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; Direcţiei 

juridică şi relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

  

  

       VICEPREŞEDINTE,                                               

     Florin Claudiu ROMAN                                          AVIZAT 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 102 

Alba Iulia, 25 mai 2016 


	93 PH modificare stat de functii DPCEP Alba
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	100 PH  aprobare Monografia militaradoc
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