
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor gestionate de  

Consiliul Judeţean Alba 

 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 6482/13 aprilie 2016 al Direcţiei juridice şi relaţii publice cu privire la 

aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create de Consiliul Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f și art. 117 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 2, art. 4, art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată; 

 -art. 11, art. 12 şi art. 14 din Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi 

deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 

mai 1996. 

 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 Nomenclatorul arhivistic al documentelor gestionate de Consiliului Judeţean 

Alba, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

 Art. 2. Prezentul Nomenclator arhivistic intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017,  dată de la 

care orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea. 

  

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului judeţului Alba, Serviciului Judeţean Alba al 

Arhivelor Naţionale, direcțiilor, serviciilor și biroului resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean 

Alba. 

  

         PREŞEDINTE 

    Ion DUMITREL                   Avizat pentru legalitate,  

                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                              Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 13 aprilie 2016 
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          APROB                                                                                                                      SE CONFIRMĂ 

     PREŞEDINTE                                   ŞEFUL SERVICIULUI JUDEŢEAN ALBA AL ARHIVELOR NAŢIONALE 

   ION DUMITREL            ALEXANDRA DANA ZECHERU 

 

 

 

 

       

NOMENCLATORUL ARHIVISTIC  

AL DOCUMENTELOR GESTIONATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

aprobat prin Dispoziţia nr.  114/13 aprilie 2016 

 

 

Nr. 

crt. 

DIRECTIA SERVICIUL, BIROUL, 

COMPARTIMENT 

DENUMIREA 

DOSARULUI 

TERMEN 

PASTRA

RE 

OBS. 

0 1 2 3 4 5 

I. 

 

CONSILIUL 

JUDEȚEAN 

 

 

 

1. Dosarele ședințelor consiliului județean care conțin: 

hotărâri originale – exemplarul nr. 1, proiecte de 

hotărâri,  expuneri de motive, rapoarte de specialitate, 

rapoarte de avizare, procesele verbale ale ședințelor şi 

casete audio 

P  

2. Registrul de evidenţă a hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba 

  

3. Exemplarul nr. 2 al hotărârilor Consiliului Judeţean 

Alba 

P  

II. 

 

PREȘEDINTE 

 

 

 

1. Registrul de evidenţă a dispoziţiilor emise de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

P  

2. Dispoziţii emise de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Alba şi documentaţia aferentă 

P  

III. BIROUL 

RESURSE 

UMANE 

 

 

 

 

1. Inventare arhivistice P  

2. Dosare profesionale 75 ani  

3. Dosare personale 75 ani  

4. State de plată 50 ani  
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 5. D112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a 

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 

nominală a persoanelor asigurate, D205 - Declaraţie  

informativă privind impozitul reţinut la sursă şi 

câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit + 

electronic 

50 ani 

 

6. Rapoarte statistice anuale, raportări la Direcția 

Generală a Finanțelor Publice și Control financiar de 

Stat privind numărul de personal și fondul de salarii 

(H.G. nr. 186/1995 privind constituirea sistemului 

informational referitor la situatia numerica a 

personalului din institutiile publice) 

15 ani 

 

7. Certificate medicale 10 ani  

8. Registre de evidență a declarațiilor de avere și a 

declarațiilor de interese 
10 ani 

 

9. Documentații privind deduceri personale de bază, 

rețineri pe statul de plată: CAR, CEC, cotizaţie partid, 

garanţii, popriri, sindicat, alte reţineri 

10 ani 
 

10. Liste nominale privind viramente carduri, 

documente bănci 
10 ani 

 

11. Rapoarte statistice lunare, trimestriale, 

monitorizarea cheltuielilor de personal 
10 ani 

 

12. Corespondența cu ministerele și alte organe centrale 

privind probleme de resurse umane, corespondența cu 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, 

coresondența cu Agenția Națională de Integritate 

10 ani 

 

13. Corespondenţa structurii de securitate 10 ani  

14. Planul de ocupare al funcțiilor publice, documentații 

cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor 

de recrutare și promovare (funcționari publici și 

personal contractual) 

10 ani 

 

15. Planul anual de perfecționare, documentații privind 

participarea la cursurile de perfectionare profesională a 

personalului din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba 

10 ani 
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16. Oferte privind perfecționarea profesională   

17. Rapoarte Revisal – Registrul de evidență a 

salariaților 
 

 

18. Foi colective de prezență, condica de prezență 10 ani  

19. Documente privind activitatea Comisiei de 

disciplină 
10 ani 

 

20. Documente specifice,  proiecte implementate de 

Biroul resurse umane (de la implementare până la 

finalizare) 

10 ani 

(CS) 

de la 

finalizare   

21. Programarea și evidența efectuării concediilor de 

odihnă 

10 ani 

 
 

22. State de personal 5 ani  

23. Adeverințe eliberate de Biroul resurse umane și 

documentația aferentă acestora 

5 ani  

 
 

24. Corespondența cu instituții și servicii publice 

subordonate, consilii locale, persoane fizice și juridice 

privind probleme de resurse umane 

5 ani 
 

25. Petiţii, referate și răspunsuri la petiţii privind 

probleme de resurse umane 
3 ani 

 

IV. BIROUL 

AUDIT 

 1. Inventare arhivistice P  

2. Planul anual şi multianual de audit public intern 10 ani  

3. Raportul  misiunii de audit public intern şi 

documentaţia aferentă 
10 ani 

 

4. Fişe de urmărire a recomandărilor  10 ani  

5. Raport anual al activităţii de audit public intern 10 ani  

6. Norme metodologice proprii privind exercitarea 

auditului public intern și carta auditului intern 

10 ani de la iesirea 

din uz 

7. Adrese şi note privind relaţia cu Unitatea Centrală de 

Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI ) 

5 ani  

8. Corespondenţă privind activitatea de audit public 

intern cu diverse instituţii, autorităţi, etc. 

5 ani  

V. CABINETUL 

PREȘEDINTE-

LUI 

 1. Documente privind cooperarea internaţională a 

Consiliului judeţean Alba cu organisme internaţionale 

guvernamentale şi neguvernamentale 

P  
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2. Rapoarte anuale ale activităţii Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba 

5 ani  

3. Corespondenţă cu autorităţi şi instituţii centrale şi 

locale referitoare la activitatea Consiliului Judeţean 

Alba 

5 ani  

4. Corespondenţă cu compartimentele Consiliului 

Judeţean Alba privind activitatea de profil 

5 ani  

5. Materiale privind informarea şi documentarea în 

domeniul relaţiilor externe 

5 ani  

6. Adrese, note, circulare, precizări referitoare la acţiuni 

din domeniul sportului 

5 ani  

7. Corespondenţă cu instituţii şi reprezentanţi ai mass-

media 

5 ani  

VI. DIRECŢIA 

JURIDICA ŞI 

RELAŢII 

PUBLICE 

A.  Serviciul juridic-     

contencios 

1. Regulamente, instrucţiuni, ordine, dispoziţii, decizii, 

circulare cu caracter normativ 

P  

2. Inventare arhivistice P  

3. Dosare constituite cu privire la litigiile în care Județul 

Alba, Consiliului Judeţean Alba sau Președintele 

Consiliului Județean Alba au calitatea de parte 

15 ani  

4. Documenaţie privind proiectele de acte normative 

iniţiate de Consiliul Judeţean Alba 

5 ani  

5. Corespondenţă cu Direcţia publică comunitară de 

evidenţă a persoanelor Alba cu privire la solicitările de 

schimbare a numelui sau/şi  prenumelui persoanelor 

fizice 

5 ani  

6. Corespondenţa referitoare la înscrisurile  existente în 

dosarele constituite de Comisia judeţeană pentru 

aplicarea dispoziţiilor Legii nr.112/1995 pentru 

reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 

destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 

5 ani  

7. Corespondenţa referitoare la înscrisurile existente în 

Dosarele interne întocmite în baza notificărilor 

formulate potrivit prevederilor Legii nr.10/2001privind 

regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv 

în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

5 ani  

8. Registrul de evidenţă privind avizele scrise 5 ani  
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9. Registrul de evidenţă privind situaţiile litigioase cu 

care a fost sesizat Judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba 

şi Preşedintele Consiliului Judeţean Alba  

5 ani  

10. Registrul de intrări, ieşiri corespondenţă juridică 5 ani  

11. Referate privind activitatea specifică Serviciului 

juridic-contencios 

5 ani  

12. Corespondenţă cu autorităţi şi instituţii publice, 

ONG-uri şi persoane fizice privind activitatea specifică 

serviciului 

5 ani  

13. Registrul de evidență privind contractele avizate de 

Serviciul juridic-contencios 

  

14. Corespondenţă cu Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România 

5 ani  

  B. Compartiment 

administraţie publică şi 

transparenţă decizională 

1. Registrul de evidenţă a proiectelor de hotărâre 

propuse spre dezbatere și aprobare Consiliului Judeţean 

Alba. 

P 

 
 

2. Inventare arhivistice P  

3. Materiale comunicate de Biroul Electoral de 

Circumscripție Alba cu privire la alegeri (dosare 

candidaţi, liste candidaţi) 

10 ani  

4. Procese-verbale care conțin rezultatul alegerilor 

locale comunicate de Biroul Electoral de Circumscripție 

Alba 

10 ani  

5. Declarații privind   apartenența politică a consilierilor 

județeni 

10 ani  

6. Declarații de avere și de interese ale consilierilor 

județeni 

10 ani  

7. Hotărâri ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Alba 

10 ani 

(CS) 
 

8. Documentații privind desfășurarea ședințelor 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba 

10 ani 

(CS) 
 

9. Rapoarte de activitate anuale ale Președintelui 

Consiliului Județean Alba 

10 ani 

(CS) 
 

10. Rapoarte de activitate anuale ale consilierilor 

județeni 

10 ani 

(CS) 
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11. Registrul de evidență a hotărârilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Alba 

10 ani 

(CS) 
 

12. Registrul de evidență a declarațiilor de avere ale 

consilierilor județeni 

10 ani 

(CS) 
 

13. Registrul de evidență a declarațiilor de interese ale 

consilierilor județeni 

10 ani 

(CS) 
 

14. Registrul de corespondență cu Agenția Națională de 

Integritate 

10 ani 

(CS) 
 

15. Liste, procese verbale, etc. ale Comisiei de validare 

și numărare a voturilor a Consiliului Judetean Alba 

10 ani  

16. Proceduri operaționale ale Direcției Juridice și 

Relații Publice în cadrul Controlului Intern Managerial  

10 ani  de la ieşirea 

din uz 

17. Adrese, precizări, instrucţiuni, radiograme, circulare 

și corespondență transmise autorităţilor locale,  

instituţiilor publice subordonate și autoritatilor publice 

centrale 

10 ani  

18. Registrul privind procesele-verbale ale comisiilor de 

specialitate 

10 ani  

19. Registrul privind modul de aplicare  a hotărârilor 

adoptate de Consiliul Judeţean Alba 

10 ani  

20. Registrul de evidenţă a delegaţiilor consilierilor 

judeţeni 

10 ani  

21. Registru de intrare-ieşire a corespondenţei Direcţiei 

juridică şi relaţii publice   

10 ani  

22. Dosare care conțin documente privind organizarea 

şi rezultatul referendumurilor la nivel de judeţ 

10 ani  

23. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba comunicate 

Prefectului judeţului Alba în vederea exercitării  

controlului de legalitate 

5 ani  

24. Monitorul Oficial al Județului Alba 5 ani  

25. Adrese privind editarea Monitorului Oficial al 

Județului Alba 

5 ani  

26. Evidența difuzării Monitorului Oficial al Județului 

Alba 
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27. Note de comandă pentru publicare în presa scrisă şi 

on-line 

5 ani  

28. Documentaţii privind proiectele de acte normative 

iniţiate de Consiliul Judeţean Alba referitoare la 

domeniul public 

5 ani  

  C. Compartimentul relaţii 

cu publicul 

1. Inventare arhivistice P  

2. Registrul de petiții 10 ani  

3. Registrul privind evidența cererilor de furnizare de 

informații de interes public 

10 ani  

4. Registrul de audiențe 10 ani  

5. Implementarea Strategiei  Naționale Anticorupţie la 

nivelul Consiliului judeţean Alba 

10 ani  

6. Rapoarte semestriale şi anuale privind modul de 

soluționare a petițiilor, audiențelor, asigurarea accesului 

la informațiile de interes public, transparenţa 

decizională,  înregistrarile zilnice de pe Infocet 

10 ani  

7. Cereri și răspunsuri la cereri privind furnizarea de 

informații de interes public 

10 ani  

8. Registre intrare - ieșire corespondenţă 10 ani  

9. Petiții și răspunsuri la petiții 10 ani  

10. Condică predare - primire corespondenţă locală 5 ani  

11. Corespondența cu autorități și instituții centrale și 

locale 

5 ani 

 (CS) 
 

  D. Compartiment arhivă 1. Inventarele  fondurilor şi colecţiilor arhivistice P  

2. Registrul de evidenţă curentă a inventarelor 

fondurilor şi colecţiilor arhivistice 

P  

3. Procese verbale de predare-primire a documentelor 

de arhivă 

P  

4. Registrul de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor  

unităţilor arhivistice din depozit 

P  

5. Procese verbale de selecţionare a documentelor P  

6. Registre de depozit P  

7. Corespondenţă cu Direcţia Judeţeană Alba a 

Arhivelor Naţionale 

P  

8. Fişe de control 5 ani  
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VII. DIRECŢIA 

DEZVOLTARE 

ŞI BUGETE 

 1. Serviciul dezvoltare, 

strategii, programe 

A. Compartiment 

dezvoltare economică 

1. Inventare arhivistice P  

2. Cereri de finanţare pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile 

20 ani  

3. Acorduri de parteneriat interinstituţionale 10 ani 

(CS)  

de la expirare 

4. Corespondenţa cu agenţi economici, instituţii 

publice, autorităţi publice centrale şi locale şi 

organizaţii neguvernamentale privind dezvoltarea 

economico-sociala a judeţului 

5 ani  

5. Corespondenţă, adrese privind atribuirea contractelor 

de prestări servicii pentru organizarea evenimentelor 

din domeniul economic 

5 ani  

(CS)  

 

 

6. Referate, informări şi procese verbale ale şedinţelor 

Comitetului de dezvoltare economică a judeţului Alba 

5 ani  

7. Contracte de servicii 5 ani de la expirare 

  B. Compartiment 

dezvoltare rurală 

1. Inventare arhivistice P  

2. Strategia de dezvoltare rurală 20 ani  

3. Acorduri de parteneriat interinstituţionale 10 ani  de la expirare 

4. Referate, informări, procese verbale ale şedinţelor 

Comitetului de dezvoltare rurală a judeţului Alba 

5 ani  

5. Corespondenţă privind atribuirea contractelor de 

prestări servicii pentru organizarea evenimentelor din 

domeniul rural 

5 ani  

(CS)  

 

6. Corespondenţa cu agenţi economici, instituţii 

publice, autorităţi publice centrale şi locale şi ONG-uri 

privind dezvoltarea economico-sociala a zonei rurale 

(studii, analize diagnostic, legislație) 

5 ani  

  C. Compartiment 

programe agenţi 

economici 

1. Inventare arhivistice P  

2. Programul anual/multianual al investiţiilor publice. 

Fişa obiectivelor de investiţii 

10 ani  

3. Programul de investiţii publice pe grupe de investiții 

și surse de finanţare 

10 ani  

4. Situaţia angajamentelor legale și a proiectelor de 

angajament legale 

10 ani  
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5. Corespondenţă cu agenţi economici la care Consiliul 

Judeţean Alba este acţionar unic sau majoritar privind 

situaţiile economico-financiare, rapoarte, hotărâri AGA, 

procese verbale 

10 ani   

6. Documente privind procedura de atribuire a 

contractelor de servicii (referate, note de fundamentare, 

contracte, etc.) 

5 ani  

 

 

7. Corespondenţă cu alţi agenţi economici, autorităţi 

publice centrale şi locale, persoane fizice şi ONG-uri 

privind dezvoltarea economico socială 

5 ani  

  D. Compartiment asistenţă 

socială, învăţământ şi 

sănătate 

1. Inventare arhivistice P  

2. Strategia judeţului Alba în domeniul asistenţei 

sociale 

 

20 ani 

 

3. Corespondența cu autorități și instituții de profil, 

instituții de învăţământ, cu organisme şi organizaţii 

nonguvernamentale în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap 

10 ani  

4. Adrese, referate, rapoarte, informări privind asistenţa 

socială, incluziunea, prevenirea delincvenței juvenile, 

comisia de dialog social, învăţământul preuniversitar 

(special), unităţile sanitare şi sociale 

10 ani  

5. Asocieri, colaborări, acorduri privind parteneriate  

interinstitutionale,  colaborări în domeniul asistenţei 

sociale şi învăţământului preuniversitar 

10 ani  

6. Contracte de servicii privind asistenţa socială 5 ani de la expirare 

  2. Serviciul buget – 

venituri 

E. Compartimentul buget 

1. Inventare arhivistice P  

2. Situații financiare – anuale (bilanț, cont execuție și 

anexele aferente, centralizat și ale unităților 

subordonate) 

30 ani  

3. Note justificative, adrese referitoare la buget, 

execuție bugetară, etc. primite/expediate către 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba 

15 ani  

(CS) 

 

4. Proiecte hotărâri de guvern, adrese ministere, etc. 10 ani 

(CS) 

 

5. Situații financiare trimestriale (centralizat și ale 

unităților subordonate) 

10 ani  
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6. Deschideri și retrageri de credite bugetare (dispoziție 

bugetară, cerere deschidere credite, notă justificativă 

deschidere credite, etc.) 

10 ani  

7. Proiectul de buget pe anul următor și estimările pe 

următorii trei ani, formulare, etc. 

10 ani  

8. Referate, note de fundamentare privind întocmirea 

bugetului inițial și rectificări, informări privind execuția 

bugetelor, adrese, etc. 

10 ani  

9. Note justificative privind solicitarea alimentării cu 

mijloace bănești de la unitățile subordonate, unități 

administrativ teritoriale pentru cheltuieli privind 

învățământul special, culte religioase, etc. 

10 ani  

10. Adrese primite/expediate la unitățile subordonate, 

adrese răspuns solicitări Legea nr. 544/2001, etc. 

10 ani  

11. Solicitări fonduri, comunicări sume pentru 

echilibrare primite/expediate la unități administrativ 

teritoriale 

10 ani  

  F. Compartiment urmărire 

încasare venituri şi 

executare silită 

1. Inventare arhivistice P  

2. Contracte de credit, contracte de garanţie reală 

mobiliară, acte adiţionale 

30 ani  

3. Situaţii, raportări privind serviciile de consultanţă 

pentru contractare credit obligatar sau/şi bancar 

30 ani  

4. Situaţii, raportări privind contractare credit obligatar, 

bancar şi/sau garantat, raportări privind împrumut BEI 

destinat Proiectului de dezvoltare a infrastructurii în 

oraşele mici şi mijlocii din România - SAMTID 

30 ani  

5. Adrese primite/trimise către autorităţile administraţiei 

publice centrale 

10 ani 

(CS) 
 

6. Documente privind organizarea licitaţiilor, caiete de 

sarcini şi oferte de licitaţii (pe linie de credit bancar 

revolving de tip Bridge Loan, credit bancar,  servicii de 

consultanţă) 

10 ani 

 
 

7. Extrase de cont - venituri, contracte de sponsorizare 10 ani  

8. Conturi de execuţie şi deschidere conturi 10 ani  
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9. Declaraţii privind impozitul auto peste 12 tone, taxa 

salvamont, procese verbale de constatare şi sancţionare 

a contravenţiei, facturi, adrese de la D.A.T.U - restituiri 

50% conform legii, borderouri de debitare/scădere, 

referat scădere în limită de sumă, etc. 

10 ani  

10. Înştiinţări de plată, somaţii de plată, titluri 

executorii, popriri, solicitare informaţii ONRC pentru 

furnizarea datelor referitoare la identificarea societăţii, 

stadiul în care se găseşte aceasta – insolvenţă/faliment, 

cerere de admitere a creanţei/cerere de repunere în 

termen pentru societăţile aflate în insolvenţă, acte de 

declararea a stării de  insolvabilitate, etc. 

10 ani  

11. Documente privind fundamentarea proiectelor de 

hotărâri privind taxele şi tarifele locale ale Consiliului 

Judeţean Alba: note justificative, note de fundamentare 

primite de la unităţile subordonate 

10 ani  

12. Adrese confirmare de luare în debit, adrese de 

solicitare privind stadiul de recuperare a debitului, note 

interne, etc 

10 ani  

  G. Compartiment 

contabilitate - financiar 

1. Inventare arhivistice P  

2. Registrele de contabilitate obligatorii:  

- Registrul inventar; 

- Registrul jurnal (pe suport tehnic electronic); 

- Cartea mare (pe suport tehnic electronic). 

10 ani  

3. Registrul privind operațiunile prezentate la viza de 

control financiar preventiv 

10 ani  

4. Notele contabile şi documentele justificative care 

stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară 

(factura fiscală, ordinul de plată, extrasul de cont, 

referatul de necesitate, etc) 

10 ani  

5. Registrul de casă şi documentele justificative care 

stau la baza înregistrărilor în registrul de casă (chitanţă, 

CEC pentru ridicare numerar, dispoziţie de 

plată/încasare către casierie, ordin de deplasare în ţară şi 

în străinătate, decont de cheltuieli pentru deplasări 

externe, foaie de varsământ, etc.) 

10 ani  
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6. Situaţii şi rapoarte rezultate din prelucrarea automată 

a datelor în sistem informatic: 

- Fişa de cont analitic şi sintetic (pe suport tehnic 

electronic); 

- Balanţa sintetica şi analitică (format hârtie); 

- Alte situaţii şi rapoarte rezultate din prelucrarea 

automată a datelor (pe suport tehnic electronic). 

10 ani   

7. Documentele financiar-contabile care atestă 

provenienţa unor bunuri cu durată de viaţă mai mare de 

5 ani 

10 ani  de la data 

expirării 

duratei de 

viaţă a 

acestora 

8. Documentația de atribuire a achiziţiei, contractele și 

actele adiționale încheiate cu furnizorii, cererile de 

aprobare a ajutorului comunitar, cereri de plată, etc 

privind Programul guvernamental ,, Laptele şi cornul”  

10 ani   

9. Situaţiile financiare  trimestriale şi anuale  10 ani  

10. Adrese, note, informări, etc. transmise în temeiul 

Legii 544 /2001 

10 ani  

11. Notele contabile şi documentele justificative care 

stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară 

(factura fiscală, ordinul de plată, extrasul de cont, 

referatul de necesitate, etc.) aferente Proiectelor cu 

finanţare externă nerambursabilă 

10 ani  de la 

finalizarea 

proiectului 

12. Note interne, adresa deblocare garanție, confirmări 

extrase cont, etc. 

5 ani  

13. Avize, centralizatoare, corespondenţă, etc. privind 

Programul guvernamental ,, Laptele şi cornul” 

5 ani  

14. Situaţiile financiare  lunare (dare de seama lunară, 

cont de execuție, situaţia plăților restante, situaţie 

privind monitorizarea cheltuielilor de personal, etc.) 

5 ani  
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15. Notele contabile şi documentele justificative care 

stau la baza înregistrărilor în contabilitatea de gestiune a 

materialelor şi obiectelor de inventar (notă de recepţie şi 

constatare de diferenţe, bon de predare, transfer, 

restituire, bon de consum, fişa de magazine, etc.) 

5 ani   

16. Documente privind inventarierea patrimoniului:  

- Proces verbal de inventariere; 

- Liste de inventariere. 

5 ani  

VIII. DIRECŢIA 

GESTIONARE

A 

PATRIMONIUL

UI  ŞI 

INFORMATIC

Ă 

A. Serviciul administrativ 1. Inventare arhivistice P  

2. Registrul de evidenţă a sigiliilor şi ştampilelor P  

3. Adrese, note privind transferuri de bunuri mobile şi 

imobile 

10 ani 

(CS) 
 

4. Corespondenţă de profil (adrese, cereri, oferte, etc.), 

registru ordonanţări 
5 ani 

 

5. Acte referitoare la autoturismele din dotare, 

înscrierea si radierea în/din circulaţie a autovehiculelor 
5 ani 

 

6. Documente privind utilizarea parcului auto, evidența 

consumului de carburanţi și lubrifianţi, FAZ-uri 
5 ani 

 

7. Documente referitoare la aprovizionarea tehnico - 

materială, recepţii şi consumuri materiale ale 

Consiliului judeţean Alba 

5 ani 
 

8. Referate, planuri de evacuare și intervenţie în caz de 

incendiu, procese verbale și alte documente privind 

paza și prevenirea incendiilor, evidența stingătoarelor 

5 ani  

(CS)  

de la ieşirea 

din uz 

  B. Compartimentul relaţii  

internaţionale  

1. Inventare arhivistice P  

2. Adrese, note, invitaţii, etc. privind cooperarea 

internaţională a Consiliului judeţean Alba cu organisme 

internaţionale neguvernamentale: Adunarea Regiunilor 

Europene  (ARE), Adunarea Regiunilor Europene  

Vitivinicole  (AREV) și Asociația Internațională a 

Regiunilor  Francofone (AIRF)  

10 ani 

 

3. Documente (adrese, note, programe, invitaţii, etc.) 

privind relaţiile derivate din înţelegerile bilaterale şi 

cooperare ale judeţului Alba cu regiuni din alte state 

10 ani 
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4. Materiale (rapoarte, invitaţii, etc.) privind informarea 

şi documentarea în domeniul relaţiilor externe 
5 ani 

 

  C. Compartimentul 

informatică 

1. Inventare arhivistice P  

2. Adrese, circulare, precizări ale organelor centrale, ale 

administraţiei publice, corespondenţă cu consiliile 

locale, persoane fizice şi juridice, referitoare la 

activitatea din domeniul informatic 

10 ani 

 

3. Documente referitoare la achiziţionarea şi utilizarea 

licenţelor pentru programe software 5 ani  

de la 

expirarea 

licenţei 

4. Referate, note, informări privind activitatea de 

informatică 
5 ani 

 

  D. Compartimentul 

cultură, educaţie şi relaţii 

interinstituţionale 

1. Inventare arhivistice P  

2. Documentaţii privind cooperarea şi/sau colaborarea 

pentru realizarea acţiunilor culturale şi pentru tineret 
10 ani 

 

3. Documentaţii (fişe proiect, referate, contracte, 

procese verbale, rapoarte de activitate, etc.) pentru 

organizarea de acţiuni  sportive, culturale, religioase, 

recreative şi pentru tineret la nivel judeţean 

5 ani 

 

4. Documentaţie privind atribuirea contractelor de 

finanţare nerambursabilă din  fonduri publice 
5 ani 

de la expirare 

5. Corespondenţă cu autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale, ONG-uri, instituţii de cultură, direcţii 

pentru tineret privind activităţile culturale, sportive, de 

tineret, etc. 

5 ani 

 

  E. Compartimentul 

achiziţii publice 

1. Inventare arhivistice P  

2. Programul achiziţiilor publice 10 ani  

3. Adrese, circulare, precizări transmise de autorităţi 

publice centrale şi locale şi corespondenţa privind 

achiziţiile publice 

10 ani 
 

4. Dosarul achiziţiei publice (organizarea procedurilor 

în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii) 

10 ani 

 

  F. Compartimentul 

administrarea domeniului 

1. Inventare arhivistice P  

2. Inventarele domeniului public al judeţului Alba P  
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public şi privat 3. Inventarul bunurilor din domeniul privat al judeţului 

Alba 
P 

 

4. Documentaţiile privind mişcarea imobilelor 

aparţinând domeniului public al judeţului Alba, 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba 

P 
 

5. Dosare cuprinzând fişa imobilelor din domeniul 

public şi privat al judeţului Alba, date tehnice, mişcarea 

bunurilor, documentaţiile tehnice de parcelare şi 

documentaţiile tehnice de evaluare 

P 

 

6. Corespondenţa cu instituţiile subordonate, persoanele 

fizice şi juridice, etc. privind domeniul public şi privat 

al judeţului Alba 

10 ani 
 

7. Documentaţiile privind licitaţiile publice şi achiziţiile 

publice 
10 ani 

 

8. Contractele de concesiune, de închiriere, de vânzare-

cumpărare şi acte de dare în folosinţă gratuită 

10 ani de 

la 

expirarea 

contractul

ui 

 

9. Declaraţiile fiscale către Direcţia de taxe şi impozite 

a municipiului Alba Iulia, pentru bunurile imobile din 

domeniul public şi privat al judeţului Alba, aflate în  

administrarea Consiliului Judeţean Alba şi pentru 

activităţi economice, depuse conform legislaţiei în 

vigoare 

10 ani 

 

10. Documentaţii privind proiectele de acte normative 

iniţiate de Consiliul Judeţean Alba referitoare la 

domeniul public 

5 ani 
 

IX. DIRECŢIA 

TEHNICĂ 

A. SUPORT 

IMPLEMENTARE 

1. Inventare arhivistice P  

2. Studii de fezabilitate, prefezabilitate, documentații 

pentru avizarea lucrărilor de intervenții, proiecte tehnice 

pentru executarea lucrărilor de reparații, amenajări, 

extinderi pentru imobile din domeniul public și privat al 

județului 

20 ani  

3. Documentații referitoare la cereri de finanţare 20 ani  
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4. Regulamente de organizare și funcționare, referate și 

dispoziții de constituire comisii, procese verbale de 

sedințe, minute etc.) 

10 ani 

(CS) 
 

5. Dosarul achiziției publice 10 ani  

6. Corespondența cu diverse instituții privind derularea 

contractelor de finanțare 

10 ani  

7. Rapoarte anuale, programe, situații, dări de seamă 

privind investițiile publice la nivel județean 

10 ani 

(CS) 
 

8. Rapoarte periodice, programe, situații, dări de seamă 

privind investițiile publice la nivel județean 

5 ani  

9. Corespondența privind rezolvarea de sesizări, 

reclamații, cereri persoane fizice şi juridice 

5 ani  

(CS) 
 

10. Cereri de finanțare finanțate și nefinanțate, însoțite 

de documente anexe 

5 ani  

11. Contracte de asociere, acorduri-cadru,  alte 

contracte necesare desfășurării activității repartizate și 

documentațiile aferente acestora 

5 ani de la expirare 

12. Note, acte justificative, referate și alte acte privind 

activitatea de profil 

3 ani  

  B. ARII PROTEJATE 1. Contracte, achiziţii, rapoarte, etc. privind  proiectul 

„Managementul Integrat al Siturilor RO SC I 0085 

Frumoasa şi RO SPA 0043 Frumoasa” 

15 ani 

de la 

finalizarea 

implementării 

2. Avizul administratorului Arii naturale protejate 

pentru executare proiecte, programe, etc. în teritoriul 

protejat 
5 ani 

de la 

finalizarea 

execuţiei 

lucrărilor 

3. Corespondenţă privind rezolvarea de sesizări, 

reclamații, cereri 
5 ani 

 

4. Referate, note, rapoarte, etc. privind activitatea 

proprie a compartimentului 
3 ani 

 

  1. SERVICIUL TURISM 

C. Compartiment 

evenimente 

1. Convenţii şi protocoale încheiate cu partenerii interni 

şi străini 

P  

2. Note, adrese cu diverse instituţii privind derularea 

contractelor de finanţare 

10 ani  
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3. Note, acte justificative, referate şi alte acte privind 

activitatea de profil 

3 ani  

  D. Compartimentul 

materiale promoţionale 

1. Inventare arhivistice P  

2. Corespondenţa privind rezolvarea de sesizări, 

reclamaţii, cereri 

5 ani  

(CS) 
 

3. Adrese, circulare, precizări, note către agenţii 

economici, ONG-uri, instituţii publice, autorităţi 

publice centrale şi locale, corespondenţă cu aceştia 

privind dezvoltarea şi promovarea turismului 

5 ani  

  E. Compartimentul 

dezvoltare 

1. Cereri de finanţare și Proiecte finanţate din fonduri 

externe, însoţite de documente anexe 

20 ani  

2. Dosarul achiziţiei publice 10 ani  

3. Proiecte şi Cereri de finanţare nefinanţate, însoţite de 

documente anexe 

5 ani  

  F. Compartimentul 

proiecte, lucrări publice 

1. Cartea tehnică a construcției P  

2. Inventare arhivistice P  

3. Studii de fezabilitate, prefezabilitate, proiecte tehnice 

pentru executarea unor lucrări de reparații, amenajări, 

extinderi pentru imobile aflate în domeniul public sau 

privat al județului 

20 ani 

 

4. Note, acte justificative și alte acte privind procesul 

investițional al anului în curs 
10 ani 

 

5.  Dosarul achiziției publice 10 ani  

6. Rapoarte anuale, programe, situații privind derularea 

investițiilor publice 
10 ani 

 

7. Rapoarte periodice, programe, situații privind 

derularea investițiilor publice 
5 ani 

 

8. Corespondența cu proiectanții, antreprenorii, 

diriginții de șantier sau alte persoane, privind derularea 

investițiilor publice din domeniul de competență 

5 ani 
 

9. Note interne,  referate, comunicări privind activitatea 

de profil 
5 ani 

 

 

10. Documente privind corespondența și organizarea 

procedurilor de achiziții publice de produse, servicii sau 

lucrări 

3 ani 
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  2. SERVICUL 

ADMINISTRAREA 

DRUMURILOR 

JUDEŢENE 

G. Compartiment 

urmărire producţie  

 

1. Evidența lucrărilor de întreținere, reparații, 

modernizare și consolidare drumuri și poduri județene -

Fișele drumurilor 

 

P 
 

2. Recensământul circulației pe drumurile județene 15 ani  

3. Programe anuale de servicii și lucrări de întreținere 

curentă și periodică a drumurilor județene pe perioada 

de vară și iarnă 

 

10 ani 
 

4. Contracte, antemăsurători, situații de lucrări,  

procese-verbale de recepție-servicii și lucrări de 

întreținere curentă, periodică și reparații curente 

 

10 ani 

de la expirare 

5. Contracte de furnizare, procese-verbale de recepție, 

documente justificative de plată 

 

10 ani 
 

6. Corespondență, procese verbale  de constatare și 

situații privind estimarea lucrărilor pentru înlăturarea  

efectelor calamităților naturale 

 

10 ani 
 

7. Procese-verbale de constatare și sancționare a 

contravențiilor 

5 ani  

(CS) 
 

8. Corespondență privind rezolvarea de sesizări, 

reclamații, cereri 

5 ani  

9. Corespondență privind administrarea drumurilor și 

podurilor județene 

5 ani  

  H. Compartiment 

contractare, programe, 

sinteze 

1. Cartea tehnică a construcției - drumuri și poduri P  

2. Inventare  arhivistice P  

3. Regulamente, recomandări, circulare, ordine și alte 

acte emise de instituțiile centrale 

25 ani  

4. Acte ale organelor de inspecție și control 25 ani  

5. Evidența lucrări cadastru, stare de viabilitate a 

drumurilor și podurilor județene 

 

25 ani 
 

6. Corespondența privind pregătirea lucrărilor de 

drumuri și poduri, decizii aferente, rapoarte de 

expertiză 

 

20 ani 
 

7. Corespondența, studii și documentații privind 

administrarea drumurilor,  clasări drumuri 

 

20 ani 
 

8. Registre, procese-verbale, avize, recepții, contracte, 

etc. 

20 ani  
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9. Proiecte, programe,  lucrări finanțate din fonduri 

europene 

20 ani  

10. Documentații tehnico-economice (studii 

prefezabilitate, studii fezabilitate, expertize, proiecte 

tehnice, etc.) - nepuse în operă 

20 ani 

 
 

11. Programe anuale de lucrări de drumuri și 

documentații de fundamentare a  necesității și 

oportunității lucrărilor de drumuri și poduri, inclusiv 

iarna 

 

10 ani 
 

12. Contracte, antemăsurători, situații de lucrări,  

procese-verbale de recepție-servicii și lucrări de 

întreținere curentă, periodică și reparații curente 

 

10 ani 
 

13. Contracte, antemăsurători, situații de lucrări, 

procese-verbale de recepție-servicii și lucrări de 

reparații capitale si investiții 

10 ani  

14. Contracte de furnizare, procese-verbale de recepție, 

documente justificative de plată  

 

10 ani 
 

15. Dări de seamă statistice anuale 10 ani  

16. Situații și rapoarte anuale privind realizarea 

programelor de lucrări 

10 ani  

17. Corespondența cu ministere și alte instituții privind 

administrarea și realizarea lucrărilor de drumuri și 

poduri  județene 

10 ani  

18. Documente privind  corespondența  și organizarea  

licitațiilor pentru furnizare (dosarul achiziției, oferte 

câștigătoare și necâștigătoare, note de comandă, 

procese verbale de recepție, acte privind decontarea și 

finanțarea) 

 

10 ani 

de la recepţia 

de lucrării 

19. Documente privind  corespondența  și organizarea  

licitațiilor pentru servicii (dosarul achiziției, oferte 

câștigătoare și necâștigătoare, note de comandă, 

procese verbale de recepție, acte privind decontarea și 

finanțarea) 

 

10 ani 

de la recepţia 

de lucrării 
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20. Documente privind  corespondența și organizarea 

licitațiilor privind execuția lucrărilor (dosarul achiziției, 

oferta câștigătoare și necâștigătoare, situații de lucrări, 

note de comandă, procese verbale de execuție și de 

recepție, acte privind decontarea și finanțarea) 

 

10 ani 

 

de la recepţia 

de lucrării 

21. Raport de activitate al serviciului 10 ani  

22. Situații și rapoarte trimestriale  privind realizarea 

programelor de lucrări 

5 ani  

23. Corespondența privind rezolvarea de sesizări, 

reclamații, cereri persoane fizice şi persoane juridice 

5 ani  

24. Corespondența privind administrarea drumurilor și 

podurilor județene 

5 ani  

25. Procese-verbale de constatare și sancționare a 

contravențiilor 

5 ani  

(CS) 
 

  I. Compartiment 

transporturi 

1. Inventare arhivistice P  

2. Documente privind serviciul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate 

10 ani 

(CS) 

 

3. Acorduri prealabile de principiu 10 ani  

4. Autorizaţii pentru zona drumurilor 10 ani  

5. Procese-verbale de recepţie a lucrărilor privind 

siguranţa circulaţiei 

10 ani  

6. Achiziţie publică marcaje rutiere 10 ani  

7. Achiziţie publică indicatoare rutiere 10 ani  

8. Achiziţie publică parapeţi 10 ani  

9. Documente privind eliberarea licenţelor de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane, prin curse regulate speciale 

5 ani 

(CS) 

 

10. Sesizări, reclamații, acte de control privind modul 

de efectuare a serviciilor de transport public județean de 

persoane 

5 ani 

(CS) 

 

11. Procese-verbale de constatare a contravenţiilor 5 ani 

(CS) 

 

12. Autorizaţii speciale de transport 5 ani  

13. Corespondenţă, adrese, decizii privind siguranţa 

circulaţiei pe drumurile judeţene 

5 ani  
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  J. Compartiment 

programe, proiecte, mediu 

1. Inventare arhivistice P  

2. Studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice 

pentru lucrări de investiții 

20  ani 

(CS) 

 

3. Documente privind asistenţa tehnică pentru 

pregătirea Proiectului Sistem de Management al 

Deşeurilor în judeţul Alba, finanţat din fonduri externe 

şi ale Proiectului Sistem de Management al Deşeurilor 

în judeţul Alba 

10 ani  

4. Documente privind Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienţi 

10 ani  

5. Evidența baze de date computerizate Sistem 

Informatic Integrat pentru gestionarea obiectivelor de 

investiţii 

10 ani Imprimare /  

Backup CD  

6. Documente privind organizarea achizițiilor publice 

de produse, servicii  și lucrări 

10 ani 

(CS) 

 

7. Documente privind obținerea finanțării, 

implementarea și monitorizarea proiectelor din 

domeniul protecției mediului 

10 ani 

(CS) 

 

8. Corespondența privind pregătirea investițiilor 

publice, avize, acorduri, decizii de aprobare, rapoarte de 

expertiză și documente privind finanțarea și decontarea 

lucrărilor publice 

10 ani  

9. Planuri, strategii, studii, rapoarte de mediu 10 ani  

10. Corespondența cu ministere sau alte autorități  sau 

instituții centrale sau locale  

5 ani  

11. Corespondența privind rezolvarea de sesizări, 

reclamații, cereri 

5 ani  

12. Documente privind participarea în grupuri de lucru 

și la dezbateri publice în domeniul protecției mediului 

5 ani  

13. Oferte de produse, tehnologii, invitații la cursuri, 

reuniuni, întruniri, simpozioane în domeniul protecției 

mediului 

5 ani  

14. Programul și raportul anual de activitate 5 ani  
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  K. Unitatea judeţeană de  

monitorizare a serviciilor 

comunitare de utilităţi 

publice 

1. Dosarul de publicitate 

- Planuri anuale, materiale informative, comunicate de 

presă, articole de presă, dovezi vizuale ale 

implementării măsurilor, spoturi radio/TV, anunţuri 

publicitare, înregistrări audio/video ale interviurilor 

acordate; 

- Dosar relaţie ADI, presă, etc. 

10 ani 

(CS) 

 

2. Dosar achiziții contracte  

- Procedura de achiziţie; 

- Oferte. 

10 ani 

(CS) 

 

3. Registrul Corespondenţă Intrări 10 ani 

(CS) 

 

4. Registrul Corespondenţă Ieşiri 10 ani 

(CS) 

 

5. Registrul de Arhivare 10 ani 

(CS) 

 

6. Condică de prezenţă 10 ani  

7. Documente de înfiinţare/modificare UIP, Curricula 

vitae UIP, Fişe de post, Fişe de pontaj UIP.  

- Manual proceduri UIP; 

- Documente interne implementare proiect: minute 

şedinţe de implementare, dispoziţii manager de proiect, 

altele. 

10 ani 

(CS) 

 

8. Contracte de finanţare, cu documentaţia aferentă 10 ani 

(CS) 

 

9. Contracte 10 ani 

(CS) 

 

X. DIRECȚIA 

AMENAJAREA 

TERITORIULU

I ȘI URBANISM 

A. Compartimentul 

amenajarea teritoriului, 

cadastru, monitorizare şi 

control 

1. Registrul de evidență a avizelor de oportunitate emise P  

2. Planuri de amenajare a teritoriului, regulamente 

aferente, avize şi aprobări 

P  

3. Planuri urbanistice generale, regulamente aferente, 

avize şi aprobări 

P  

4. Rapoarte de specialitate, documentaţii de stabilire şi 

evaluare a terenurilor, hotărâri, avize şi certificate de 

atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor 

P  
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5. Procese verbale, registru unic procese verbale, dosare 

de cercetare prealabilă în vederea declarării utilităţii 

publice pentru lucrări de interes local 

P  

6. Studii, note, adrese, etc. referitoare la problematica 

zonelor de risc natural 

P  

7. Inventare arhivistice P  

8. Planuri urbanistice zonale şi de detaliu, 

regulamentele aferente, avize şi aprobări 

25 ani  

9. Avizele emise de Comisia tehnică judeţeană de 

amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice 

25 ani  

10. Strategii, propuneri de conservare, restaurare şi 

revitalizare a monumentelor istorice 

25 ani  

11. Studii de fezabilitate, prefezabilitate şi proiecte 

tehnice 

20 ani  

12. Avize de oportunitate 10 ani  

13. Acte ale organelor de inspecţie şi control 10 ani  

14. Licitaţii, oferte de licitaţie, contracte de proiectare şi 

evidenţa efectuării plăţilor pentru studiile şi proiectele 

aferente Direcției Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

10 ani de la 

finalizarea 

lucrarii 

15. Procese verbale de control, note de constatare, 

programe de control în teren şi corespondenţa 

personalului propriu 

10 ani  

16. Procese verbale de constatare a contravenţiilor 10 ani  

17. Registrul de evidenţă a proceselor verbale de 

control şi a proceselor verbale de constatare a 

contravenţiilor. 

10 ani  

18. Situaţii, propuneri privind elaborarea Planurilor 

Urbanistice Generale ale unităţilor administrativ 

teritoriale de pe raza judeţului Alba şi corespondenţă 

privind amenajarea teritoriului 

10 ani  

19. Documente referitoare la categorii de date privind 

gestiunea localităţilor (date privind delimitare) 

10 ani 

(CS) 

 

20. Regulamente, recomandări, circulare, ordine și acte 

emise de autorități și instituții centrale 

10 ani 

(CS) 
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21. Evidenţă lucrări cadastru, corespondenţă, situaţii, 

propuneri privind cadastru imobiliar 

10 ani  

22. Corespondenţă privind problemele de urbanism şi 

amenajare a teritoriului 

5 ani  

23. Corespondenţă privind petiţii şi sesizări ale 

cetăţenilor cu privire la aplicarea Legii nr. 50/1991 

5 ani  

  B. Compartimentul 

urbanism, avizare, 

autorizare 

1. Registre de evidenţă a certificatelor de urbanism şi 

ale avizelor structurii direcţiei amenajarea teritoriului și 

urbanism pentru eliberarea certificatului de urbanism 

P  

2. Autorizaţii de construire/desfiinţare, cereri, avize şi 

documentaţii tehnice privind eliberarea autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare 

P  

3. Cereri prelungire autorizaţii de construire P  

4. Registre de evidenţă a autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare şi ale avizelor structurii Direcţiei 

amenajarea teritoriului si urbanism pentru eliberarea 

autorizaţiilor de construire/desfiinţare 

P  

5. Inventare arhivistice P  

6. Certificate de urbanism, cereri, avize şi documentaţii 

tehnice privind eliberarea certificatelor de urbanism 

25 ani  

7. Cereri prelungire certificate de urbanism 25 ani  

8. Avize ale direcţiei amenajarea teritoriului și urbanism 

pentru eliberarea certificatelor de urbanism de către 

primării 

25 ani  

9. Avize ale direcţiei amenajarea teritoriului și urbanism 

pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare 

25 ani  

10. Corespondenţă, documente privind regularizarea 

taxelor de autorizare 

10 ani  

11. Corespondenţă, procese verbale ale organelor de 

inspecţie şi control privind activitatea de urbanism, 

avizare, autorizare 

10 ani  

  C.Compartimentul 

gestiunea peisajelor 

culturale  

1. Strategii, propuneri de conservare, restaurare şi 

revitalizare a ansamblurilor şi monumentelor istorice 

P  

2. Documentaţii privind monumente ale naturii, 

rezervaţii naturale, hotărâri ale Consiliului judeţean 

Alba, liste pentru inventar, monumente, ansambluri 

P  
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3. Studii privind ariile caracteristice pentru peisaje 

culturale din judeţul Alba 

P  

4. Inventare arhivistice P  

5. Corespondenţă privind peisajele culturale 5 ani  

  1. Serviciul coordonare 

programe şi proiecte 

D. Accesare proiecte  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inventare arhivistice P  

2. Proiecte: dosare achiziţii publice, dosare beneficiari, 

rapoarte de activitate, etc. privind  proiecte finanţate 

prin fonduri europene 

10 ani  

 

de la 

implementare 

3. Ghiduri, manuale, instrucţiuni ale autorităţii de 

monitorizare, etc. privind programe de  finanţate din 

fonduri europene 

10 ani  

4. Note interne, adrese, circulare, etc. privind activitatea 

de profil 

5 ani  

5. Corespondența cu autorități si instituții publice locale 

și centrale, agenți economici, ONG-uri 

5 ani  

E. Monitorizare şi 

sustenabilitate proiecte 

1. Protocoale, procese verbale, rapoarte de 

monitorizare, etc. privind activitatea de monitorizare a 

proiectelor finanțate din fonduri europene 

10 ani de la finalul 

perioadei de 

implementare 

 


