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CUPRINS 

 

I. HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 
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II. DISPOZIȚII EMISE DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107I 

în vederea promovării și implementării în comun a Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 

I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – 

Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – 

DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA 

PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 

investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 octombrie 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107I în 

vederea promovării și implementării în comun a Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud 

(DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii 

– Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 

(Cerbu)” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, apel de 

proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat 

încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul 

drumului județean 107I în vederea promovării și implementării în comun a Proiectului „Modernizare 

drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești 

Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – 

Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, 

AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 

investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1; 

- raportul de specialitate nr. 13740/5 august 2016 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

Direcției juridică și relații publice și Direcției gestionarea patrimoniului din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Strategiei de dezvoltare a Județului Alba; 

- Ghidului solicitantului care cuprinde condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 

prioritare 6 din cuprinsul Programului Operațional Regional 2014-2020; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b și lit. e, art. 91 alin. 3 lit. d şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

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

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 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 Acordul de parteneriat care va fi încheiat între Județul Alba prin Consiliul 

Județean  Alba  - lider de proiect și Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud – partenerul 2, 

Comuna Bucium prin Consiliul local al comunei Bucium – partenerul 3, Comuna Mogoș prin Consiliul local 

al comunei Mogoș – partenerul 4, Comuna Ponor prin Consiliul local al comunei Ponor – partenerul 5 și 
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Comuna Rîmeț prin Consiliul local al comunei Rîmeț – partenerul 6, în vederea promovării și implementării 

în comun a Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești 

– Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – 

Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului Operaţional 

Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 

terțiare la infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, să semneze 

toate actele necesare promovării proiectului. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului 

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al municipiului Aiud, Consiliului local al 

comunei Bucium, Consiliului local al comunei Mogoș, Consiliului local al comunei Ponor, Consiliului local 

al comunei Rîmeț, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare și bugete și Direcției gestiunea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  

               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              ION DUMITREL        Vasile BUMBU       

                     

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Nr. 180 

Alba Iulia,  10 octombrie 2016  
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 180 din 10 octombrie  2016 

 

ROMÂNIA                               ROMÂNIA                                 ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA                  MUNICIPIUL AIUD              COMUNA BUCIUM 

CONSILIUL JUDEȚEAN            CONSILIUL LOCAL             CONSILIUL LOCAL 

 

 

ROMÂNIA                                      ROMÂNIA                             ROMÂNIA 

COMUNA MOGOȘ                       COMUNA PONOR               COMUNA RÎMEȚ 

CONSILIUL LOCAL                    CONSILIUL LOCAL          CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

Acord de parteneriat 

nr. _______/__________ 

 

pentru realizarea Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) – Aiudul de Sus - 

Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - 

Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” 
 

Art. 1. Părţile 

1. Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. 

Brătianu nr.1, județul Alba, codul fiscal 4562583, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 

Cont solicitant, cod IBAN: RO54TREZ24A840301710101X 

Trezoreria Municipiului Alba Iulia 

Cont pentru cerere de plată, cod IBAN: ……………………  

Denumire/adresa Trezoreriei: …………………………… 

Cont pentru cerere de rambursare , cod IBAN: ……………………   

 Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: ………………… 

Conturile pentru cererile de plată şi cererile de rambursare se vor deschide în momentul semnării 

contractului de finanţare. 

2. Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud, cu sediul în municipiul Aiud, str. 

Cuza Vodă nr.1, codul fiscal 4613636, având calitatea de Partener 2 

Cont solicitant, cod IBAN: RO25TREZ24A840301580101X 

Trezoreria Aiud 

Cont pentru cerere de plată, cod IBAN: ……………………  

Denumire/adresa Trezoreriei: …………………………… 

Cont pentru cerere de rambursare , cod IBAN: ……………………   

 Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: ………………… 

Conturile pentru cererile de plată şi cererile de rambursare se vor deschide în momentul semnării 

contractului de finanţare. 

3. Comuna Bucium prin Consiliul local al comunei Bucium, cu sediul în comuna Bucium, str. 

Principala  nr.25, codul fiscal 4561979, având calitatea de Partener 3 

4. Comuna Mogoş prin Consiliul local al comunei Mogoş, cu sediul in comuna Mogoş, str. 

Principala nr.3A, codul fiscal 4562460, având calitatea de Partener 4 

5. Comuna Ponor prin Consiliul local al comunei Ponor, cu sediul in comuna Ponor, str. 

Principala nr.84, codul fiscal 4650197, având calitatea de Partener 5 

6. Comuna Rîmeţ prin Consiliul local al comunei Rîmeţ, cu sediul in comuna Rîmeţ, str. 

Principala nr.1, codul fiscal 4562389, având calitatea de Partener 6 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2 Obiectul acordului de parteneriat 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 

activităţilor aferente Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - 

Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - 

Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”, care este depus în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară nr.6 - “Îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere de importanță regională” Prioritatea de investiție 6.1. „Stimularea mobilității regionale prin 



 

10 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” - nr. 

apel de proiecte POR 2016/6/6.1/1,  precum și pe durata de valabilitate a contractului de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finanţare. 

 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din 

Cererea de finanţare: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

- Pregătirea documentaţiei tehnico-economice necesară proiectului de 

investiţii; 

- Elaborarea cererii de finanţare şi depunerea acesteia la Organismul 

Intermediar; 

- Depunerea anexelor obligatorii şi soluţionarea observaţiilor rezultate 

în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară în etapa 

precontractuală, în termenul indicat de către Organismul Intermediar 

- Constituirea Comitetului de Coordonare a proiectului, format din 

reprezentanţi ai liderului de parteneriat şi partenerilor 

- Desemnarea personalului din aparatul de specialitate în vederea 

constituirii echipei de implementare a proiectului 

- Asigurarea managementului proiectului 

- Organizarea achiziţiilor publice: servicii de consultanţă, servicii de 

audit, execuţie lucrări, dirigenţie de şantier, servicii de publicitate şi 

informare; 

- Monitorizarea derulării contractelor de achiziții de produse, servicii 

și lucrări; 

- Recepţia lucrărilor; 

- Monitorizarea permanentă a proiectului prin metode specifice; 

- Întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare şi finale; 

- Asigurarea promovării proiectului; 

- Asigurarea contribuției la cofinanțarea cheltuielilor totale ale 

proiectului, prevăzută la alin. (2); 

- Punerea la dispoziție a auditorului de înscrisuri și date necesare 

auditării proiectului; 

- Colaborarea cu ceilalți parteneri în perioada de pregătire a cererii de 

finanţare şi în activităţile în care aceştia sunt implicaţi în 

implementarea proiectului; 

- Asigurarea corespondenţei cu Organismul Intermediar; 

- Asigurarea structurii de operare şi întreţinere a drumului după 

finalizarea proiectului, pe tronsoanele aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Alba; 

- Păstrarea documentelor proiectului cel puțin 5 (cinci) ani după 

expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

 

Partener 2 - Participarea la elaborarea cererii de finanțare; 

- Colaborarea cu liderul de parteneriat în implementarea proiectului; 

- Punerea la dispoziția proiectului a tronsonului de drum judeţean DJ 

107I (km 0+000 – km 3+350) şi a suprafețelor de teren adiacente DJ 

107I, aflate în proprietatea/administrarea unității administrativ-

teritoriale, în vederea asigurării unor condiţii optime de efectuare a 

lucrărilor de modernizare a drumului judeţean DJ 107I pe teritoriul 

UAT Aiud; 

- Desemnarea unui reprezentant al partenerului în Comitetul de 

Coordonare a proiectului; 

- Sprijinirea liderului de parteneriat în pregătirea documentaţiei de 

atribuire şi întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de 

clarificare la documentele de atribuire, aferente achiziţiei pentru 

execuţia lucrărilor; 

- Participarea, prin reprezentanții desemnați, la monitorizarea modului 

de execuţie a lucrărilor, alături de reprezentanți ai liderului de 
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parteneriat, în vederea asigurării unor condiţii optime de 

implementare a proiectului; 

- Participarea la recepţia lucrărilor executate pe teritoriul UAT Aiud; 

- Participarea la monitorizarea permanentă a proiectului prin metode 

specifice; 

- Asigurarea contribuției la cofinanțarea cheltuielilor totale ale 

proiectului, prevăzută la alin. (2); 

- Colaborarea cu liderul de parteneriat în activitatea de informare și 

publicitate în cadrul proiectului;  

- Asigurarea structurii de operare şi întreţinere a drumului după 

finalizarea proiectului, pe tronsonul aflat în administrarea Consiliului 

local Aiud; 

- Păstrarea documentelor proiectului cel puțin 5 (cinci) ani după 

expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

 

Partenerii 3, 4, 5 și 6  - Participarea la elaborarea cererii de finanțare; 

- Colaborarea cu liderul de parteneriat în implementarea proiectului; 

- Punerea la dispoziția proiectului a suprafețelor de teren adiacente DJ 

107I, aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale, în 

vederea amenajării intersecțiilor cu drumurile comunale pe care 

drumul județean le intersectează, conform secțiunii Drumuri laterale 

din cuprinsul Documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de 

fezabilitate - Proiect complex de investiții (conform anexei 

prezentului acord) şi în vederea asigurării unor condiţii optime de 

efectuare a lucrărilor de modernizare a drumului judeţean DJ 107I pe 

teritoriul UAT-urilor menţionate; 

- Desemnarea unui reprezentant din partea fiecărui partener în 

Comitetul de Coordonare a proiectului 

- Participarea, prin reprezentanții desemnați, la monitorizarea modului 

de execuţie a lucrărilor, alături de reprezentanți ai liderului de 

parteneriat, în vederea asigurării unor condiţii optime de 

implementare a proiectului; 

- Participarea la recepţia lucrărilor executate pe teritoriul UAT-urilor 

menţionate;  

- Participarea la monitorizarea permanentă a proiectului prin metode 

specifice; 

- Colaborarea cu liderul de parteneriat în activitatea de informare și 

publicitate în cadrul proiectului; 

- Păstrarea documentelor proiectului cel puțin 5 (cinci) ani după 

expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

3.584.376,75 lei  - 1,83% 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile     

348.942,00 lei   - 99,51% 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 3.933.318,75 lei  - 

2%  

Partener 2 Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

338.650,79 lei  - 0,17%  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile  

    1.708,32 lei   - 0,49%  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului  

340.359,11 lei  - 0,17% 

Partenerii 3, 4, 5 și 6 Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

0,00 lei    - 0,00% 
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Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile  

0,00 lei    - 0,00% 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului  

0,00 lei    - 0,00% 

 

(3) Plăţi 

a) decontările  între liderul de parteneriat şi parteneri se vor efectua conform prevederilor legale 

în vigoare privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-

2020; 

b) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile partenerii vor depune la liderul de parteneriat o 

cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat şi toate 

documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de aceştia; - Nu este cazul 

c) liderul de parteneriat depune cererea de rambursare/plată, iar autoritatea de management 

virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de 

parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, şi în concordanță cu  valoarea corespunzătoare 

activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art.  3 alin. (2) din acordul de 

parteneriat; 

d) liderul de parteneriat şi partenerul 2 – instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele 

necesare creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii 

corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de 

parteneriat, anexă la cererea de finanțare. 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării acestuia de ultima parte şi 

data închiderii oficiale a POR 2014-2020 sau perioada de durabilitate, oricare dintre acestea intervine 

ultima.  

 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

 

Drepturile liderului de proiect 

(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii 

şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, 

sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie. 

Obligațiile liderului de proiect 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare; 

(3) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta ceilalți parteneri cu regularitate, îi va informa 

despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 

financiare; 

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.) trebuie 

să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 

Organismul intermediar POR;  

(5) Liderul de  parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare; - Nu este cazul 

(6) Liderul de parteneriat va înainta OI cererile de rambursare/plată, împreună cu documentele 

justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale; 

(7) În cazul în care unul din partenerii 2,3,4,5,6 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 

obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea 

proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii;  

(8) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia 

a fost cauzat prejudiciul;  

(9) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit 

pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli conform 

legislației în vigoare;  

(10) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 

cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6 

 

Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6 
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(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, 5, 6, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile 

angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, 

prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plata  pentru cheltuielile 

angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. – Nu este cazul 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 

informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat 

copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privinţa 

propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 

aprobării de către AM / OI POR. 

 

Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6 

(4) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. - 

Nu este cazul 

(5) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 

complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în 

scopul elaborării cererilor de rambursare/plată. - Nu este cazul 

(6) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele 

justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată - Nu este cazul 

(7) Partenerii vor înainta liderului de parteneriat cererile de rambursare/plată, împreună cu 

documentele justificative, dosarele achizițiilor, rapoartele de progres etc., conform activității/activităților 

proprii din proiect. - Nu este cazul 

(8) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate 

de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 

Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau 

să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(9) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente 

privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(10) Partenerul 2 este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate 

cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(11) Partenerul 2 este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 

conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, 

în conformitate cu dispozițiile legale. 

(12) Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat 

în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru 

verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(13) Partenerul 2 este obligat să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele 

contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 

conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 

(cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

(14) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul, răspunde 

solidar cu liderul de proiect.   

(15) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit 

pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform 

legislației în vigoare. 

(16) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 

cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.  

(17) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(18) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire 

menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

 

Art. 7. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/extins şi natura activităţii 

pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 

exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă; 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 

dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii ale titlurilor de 

transfer vor fi ataşate raportului final; 



 

14 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 

achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul 

pentru care au fost achiziţionate. 

 

Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub 

orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă 

de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor 

contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 

 

Art. 8. Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de 

toate părţile; 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile 

nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente; 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

 

Întocmit în 7 (șapte) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 

pentru cererea de finanţare. 

 

Semnături 

 

Lider de 

proiect 

(Partener 1) 

DUMITREL Ion 

Președinte 

Consiliul Județean Alba 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 2 BADEA Iulia Adriana Oana 

Primar 

Municipiul Aiud 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 3 NAPĂU Cornel  

Primar 

Comuna Bucium 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 4 MACAVEI Mircea-Liviu  

Primar 

Comuna Mogoș 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 5 PETRUȚ Bujor 

Primar 

Comuna Ponor 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 6 RAICA Vasile  

Primar 

Comuna Rîmeț 

Semnătura Data şi locul 

semnării 
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Anexă la Acordul de parteneriat 

 

Situația privind intersecțiile dintre drumul județean DJ 107I  

cu drumurile comunale clasate 

 

Nr. 

crt. 
Denumire drum comunal 

Nr. 

inventar 

Intersecţie cu DJ 

107I - poziţie km 

Comuna Bucium 

1 DC 88 Lupuleşti (DJ 107I)-Poieni-Stânişoara 17 km 67+910 stg  

2 DC 150 DJ 107I-Ciuculeşti 20 km 69+920 dr 

3 DC 117 Bucium (DJ 107I)-Valea Şesii-Jurculeşti-Muntari-Roşia 

Montană 

18 km 70+050 dr 

4 DC 149 DJ 107I (Buciumi Sat)-Valea Abruzei-Bisericani 19 km 76+190 stg 

Comuna Ponor 

1 DC 62 DJ 107I-După Deal-Cheia 21 km 39+880, stg 

2 DC 106 Geogel (DJ 107I)-Ponor (DJ 750C) 28 km 40+010, dr 

Comuna Râmeț 

1 DC 230 Cotorasti(DJ 107I)-Olteni (DC233) 21 km 19+875, dr 

2 DC 128 DJ 107I-Valea Uzei 27 km 23+200, stg 

3 DC 233 Valea Uzei (DJ 107I)-Olteni 19 km 24+300, dr 

4 DC 103 DJ 107I-Valea Inzelului-Valea Făgetului 24 km 25+120, dr 

5 DC 228 Brădeşti (DJ 107I)-Floresti-Secu 10 km 29+055, dr 

6 DC 229 Brădeşti (DJ 107I)-Dealu Geoagiului 17 km 30+265, stg 

7 DC 104 Brădeşti (DJ 107I)-Valea Poienii-Dumeşti- 

 

             Sălciua de Jos (DN 75) 

14 km 30+290, dr 

Comuna Mogoş 

1 DC 164 Bârleşti Cătun (DJ 107I)-Onceşti 20 km 45+035, stg 

2 DC 153 Cojocani (DJ 107I)-Boceşti-Bogdăneşti-Buteşti 17 km 48+960, dr 

3 DC 152 DJ 107I (Valea Barnii)-Bărbeşti  16 km 50+010, dr 

4 DC154 DJ 107I (Mogoş)-Valea Ţupilor-Valea Mlacii 18 km 56+370, stg 

5 DC 124 Mogoş (DJ 107I)-Mămăligani-Valea Geogeşti 14 km 57+390, dr 

6 DC 225 (DJ 107I)-Valea Ţupilor 31 km 57+480, stg 

7 DC 155 Mogoş (DJ 107I)-Poienile  Mogoş 

 

19 km 57+600, dr 

8 DC 225 (DJ 107I)-Valea Ţupilor 31 km 58+400, stg 

9 DC 155 Mogoş (DJ 107I)-Poienile  Mogoş 19 km 61+360, dr 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a  indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -

Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - 

Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” în vederea 

depunerii acestuia spre finanțare în cadrul  Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de 

fezabilitate și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud 

(DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii 

– Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) 

” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul  Programului Operaţional Regional (POR) 2014-

2020; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza Studiu de fezabilitate și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare 

drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești 

Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – 

Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul  

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020;  

- raportul de specialitate nr. 17542 din 6 octombrie 2016 comun,  al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și Direcției gestionarea patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile Programului Operațional Regional POR 2014-2020, Ghidul 

solicitantului - Condiții generale pentru accesarea fondurilor  și Ghidul  solicitantului (varianta 

consolidată) - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. 

POR/AP/2016/6/6.1, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investitii6.1.; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 3 lit. d, art. 91 alin. 3 lit. fși art. 91 

alin. 6 lit. a și lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice 

aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; 

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

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

conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a 

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de 

intervenții"; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă documentația  tehnico-economică   a investiției „Modernizare drum județean 

DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – 
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Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – 

Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ”, conform descrierii din anexa nr. 1 a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud 

(DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea 

Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 

74 (Cerbu) ”, la valoarea totală de 196.502.027,55 lei (inclusiv TVA) echivalent 44.357.116,72 euro, din 

care C+M 171.318.281,13 lei (inclusiv TVA), echivalent 38.672.298,12 euro (la cursul lei/euro 1 

euro=4,43 lei), prezentat în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotarari.   

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 

107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani 

– Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat 

– DN 74 (Cerbu) ”  prezentați în anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se asumă faptul  că  la momentul recepției  lucrărilor implementate prin proiectul finanțat 

prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv 

tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.  

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete și 

Direcției gestiunea patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 6. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba; Consiliului local al municipiului Aiud, Direcției 

dezvoltare și bugete, Direcției gestiunea patrimoniului și Direcției juridice și relații publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.   

   

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 181 

Alba Iulia,  10 octombrie 2016     

 

 

 

  



 

18 

Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 181/10 octombrie 2016 

 

 

DESCRIEREA INVESTITIEI 

Extras din Studiul de Fezabilitate intocmit de SC EXPERT PROIECT 2002 SRL 

 

Concluziile expertizei tehnice privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii 

investitiei, precum si scenariul tehnic recomandat 

 
 1.Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic 
 Expertiza tehnica pentru lucrari de drum a fost elaborata in luna ianuarie 2016 de catre Dr. Ing. 

Florica PADURE, Expert Tehnic in domeniile Constructii rutiere, Drumuri (A4, B2, D), atestat MLPAT 

cu nr. 08783/2011. 

 Referitor la podurile existente pe DJ107I, Expertiza tehnica pentru acestea a fost elaborata de 

catre Ing. Alexandru TANASESCU, atestat MLPAT cu nr. 215/1992, inginer specialist poduri.  

 Situatia existenta a obiectivului de investitii este prezentata in cadrul subcapitolului 2.2.1. Starea 

tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii din 

prezenta documentatie. 

 In cadrul expertizei tehnice pentru lucrarile de drum, pentru modernizarea drumului judetean 

DJ107I, sunt propuse urmatoarele tipuri de lucrari: 

- lucrari la partea carosabila, inclusiv la acostamente; 

- lucrari la drumurile laterale; 

- lucrari de scurgere a apelor; 

- lucrari de consolidare; 

- lucrari de siguranta a circulatiei; 

- plantare de indicatoare rutiere de orientare – panouri verticale. 

In ceea ce priveste podurile amplasate pe traseul DJ 107I, in cadrul expertizei tehnice sunt propuse 

urmatoarele tipuri de lucrari de remediere a degradarilor si deficientelor: 

 Poduri km 3+505 si km 63+140  

Se vor executa lucrari de reparatii si consolidare a structurilor existente ce constau in : 

- lucrari la elementele principale si secundare de rezistenta; 

- lucrari lucrari la infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi; 

- lucrari la calea podului, gurile de scurgere, trotuar, parapet pietonali si de siguranta, dispozitive 

pentru rosturi. 

- lucrari in albie, aparari de maluri, rampe de acces. 

 Poduri km 44+878, km 50+025, km 50+505, km 57+420, km 62+685, km 67+670, km 68+440, 

km 70+115, km 73+065, km 75+500, km 76+145, km 78+155 

Se vor executa lucrari de inlocuire a structurilor existente degradate cu poduri noi dimensionate conform 

normelor in vigoare. 

 Podet boltit de la km 40+030 cu L = 4.00 m, peste paraul Geogelului 

Se vor executa lucrari de inlocuire a structurii existente cu un pod nou dimensionat conform 

normelor in vigoare. 
 Podul de la km 10+410 peste scurgere 

Podul existent se va inlocui cu un podet dalat L = 5.00 m, date fiind configuratia vaii traversate si debitul 

scurs. 
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Se considera ca prin realizarea lucrarilor propuse, sectoarele de drum vor fi aduse intr-o stare care sa 

corespunda cerintelor de calitate prevazute de Legea 10/1995 si anume rezistenta si stabilitatea la actiuni 

statice, dinamice si seismice, siguranta si exploatarea, igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea 

mediului. 

 

1.1. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse  

1.1.1.Scenarii propuse (minimum doua) 

In cadrul expertizei tehnice pentru lucrari de drumuri au fost studiate doua solutii de reabilitare a 

sectoarelor de drum studiate. 

Solutiile de modernizare au fost stabilite pe baza evaluarii starii tehnice si a calculului de dimensionare si 

se prezinta astfel: 

 Solutia 1 

 Sector I - km 0+000 – km 3+350: 

- demolare structura rutiera existenta; 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 

- 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Trotuare: 

- 3.00 cm  beton asfaltic BA8 

- 10.00 cm beton de ciment C30/37 

- 10.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

Piste de ciclisti: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 

- 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector II - km 3+350 – km 24+540 

□ km 3+350 – km 11+440: 

- 3.00 cm grosime medie frezare imbracaminte bituminoasa existenta pe aproximativ 50% din 

suprafata 

- egalizare 3.00 cm grosime medie BAD 20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 
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- executie imbracaminte bituminoasa din doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

Pe zonele unde sunt semnalate cedari de fundatie se va demola structura rutiera existenta si se va executa 

o structura rutiera noua. 

□ caseta km 3+350 – km 11+440: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 

- 84 

- 30.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 11+440 – km 24+540: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente consolidate: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

 Sector III – km 24+540 – km 43+510: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector IV – km 43+510 – km 56+310: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 
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- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*  – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector V - km 56+310 – km 78+420 

□ km 56+310 – km 70+650: 

- frezare straturi bituminoase existente pe toata grosimea; 

- executie structura rutiera cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- 35.00 cm balast (completare strat de fundatie existent pana la grosimea de 35.00 cm) 

– SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 70+650 – km 78+420: 

- executie imbracaminte bituminoasa in doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

□ km 70+650 – km 78+420 caseta: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 12.0 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- 35.0 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente consolidate: 
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- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

 Solutia 2 

 Sector I - km 0+000 – km 3+350: 

- demolare structura rutiera existenta; 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 20.00 cm  strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 10473/2-86, 

SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Trotuare: 

- 3.00 cm  beton asfaltic BA8 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 10.00 cm beton de ciment C30/37 

- 10.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 84 

 

Piste de ciclisti: 

- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 20.00 cm  strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 10473/2-86, 

SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector II  –  km 3+350  – km 24+540 

□ km 3+350 – km 11+440: 

- 3.00 cm grosime medie frezare imbracaminte bituminoasa existenta pe aproximativ 50% 

din suprafata 

- egalizare 3.00 cm BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- executie imbracaminte bituminoasa din doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

Pe zonele unde sunt semnalate cedari de fundatie se va demola structura rutiera existenta si se va 

executa o structura rutiera noua. 



 

23 

□ km 3+350 – km 11+440 caseta:  

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

-  6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 

- 84 

- 30.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 11+440 – km 24+540: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 20.0 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 10473/2-86, 

SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.0 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector III –  km 24+540 – km 43+510 

□ km 24+540 – km 40+350: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 20.0 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 10473/2-86, 

SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.0 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 40+350 – km 43+510: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 
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- 20.00 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 10473/2-

86, SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente consolidate: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

 Sector IV –  km 43+510 – km 56+310: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 20.00 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 10473/2-86, 

SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector V –  km 56+310 – km 78+420 

□ km 56+310 – km 70+650: 

- frezare straturi bituminoase existente pe toata grosimea 

- executie structura rutiera cu urmatoarea alcatuire: 

- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 20.00 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 10473/2-

86, SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast (completare strat de fundatie existent pana la grosimea de 35.00 cm) 

– SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 70+650 – km 78+420: 

- executie imbracaminte bituminoasa in doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- structura rutiera existent 
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□ km 70+650 – km 78+420 caseta: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 12.0 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- 35.0 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente consolidate: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

(*) – Pe zonele cu panta longitudinala mai mare de 6%, stratul de uzura va fi din beton asfaltic tip 

BAR16. 

 

1.1.2.Scenariul recomandat de catre elaborator 

In functie de avantajele si dezavantajele celor doua solutii prezentate mai sus, solutia de modernizare a 

drumului judetean DJ107I recomandata de catre expert este Solutia 1 – structura rutiera supla. 

 

Avantajele scenariului recomandat 

Avantaje/dezavataje structuri rutiere suple/ structuri semirigide 

Ambele structuri rutiere rezista la solicitarile datorate traficului pentru perioada de perspectiva de 15 ani. 

 Structura rutiera semirigida prezinta dezavantaje fata de structura rutiera supla si anume: 

 amestecul de agregate naturale, ciment si apa se prepara in statii fixe; 

 este necesara protectia suprafetei stratului pentru mentinerea umiditatii; 

 executia stratului rutier superior se incepe dupa minim 7 zile, timp in care nu se poate 

circula; 

 pentru preintampinarea fenomenului de fisurare reflectiva este necesara prefisurarea 

stratului stabilizat;  

 straturile stabilizate sunt supuse la solicitari mari de intindere prin incovoiere; 

 straturile stabilizate prezinta contractii datorita prizei liantului si termice; 

 fisurile de contractii, sub actiunea traficului se dubleaza , care favorizeaza patrunderea 

apei in structura rutiera; 

 Dezavantaje structura supla: 

 agregatele naturale din alcatuirea fundatiei au o rigiditate scazuta care depinde de cea a 

pamantului de fundare si grosimea acestuia; 

 rigiditatea relativ redusa a acestor structuri rutiere determina o sensibilitate deosebita a 

capacitatii portante a acestor drumuri la variatia regimului hidrologic al terasamentelor; 

  Avantajele structurii rutiere semirigide:  



 

26 

 stabilizarea cu lianti hidraulici a agregatelor naturale confera straturilor alcatuite din 

aceste materiale o rigiditate ridicata, care determina tensiuni reduse transmise la nivelul 

patului drumului;  

  Avantajele structurii rutiere suple: 

 straturile din piatra sparta amestec optimal se utilizeaza pentru drumurile cu clase de 

trafic greu si foarte greu; 

 modul de alcatuire pe principiul volumului minim de goluri, asigura o capacitate ridicata 

de preluare si de repartizare stratului suport a solicitarilor din trafic; 

 tehnologia mecanizata de executie constituie un alt argument pentru utilizarea acestui 

strat in alcatuirea drumurilor moderne. 

 

2. Date tehnice ale investitiei 

2.1.Zona si amplasamentul 

Amplasamentul este situat in Romania, regiunea de dezvoltare Centru, judetul Alba, municipiul Aiud si 

comunele: Rimet, Ponor, Mogos si Bucium, drumul judetean DJ107I, tronson km 0+000 – km 78+420, 

sectoare: Sector I - km 0+000 – km 3+350, Sector II - km 3+350 – km 24+540, Sector III – km 24+540 – 

km 43+510, Sector IV – km 43+510 – km 56+310 si Sector V – km 56+310 – km 78+420. 

 

2.2.Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat 

Din certificatului de urbanism nr. 103/ 04.05.2016 emis de Consiliul Judetean Alba rezulta urmatoarele:  

• Dreptul de proprietate asupra imobilului: domeniul public al judetului Alba aflat in administrarea 

Consiliului Judetean Alba, domeniul public al municipiului Aiud si comunelor Rimet, Ponor, 

Mogos si Bucium, aflat in administrarea consiliilor locale   

• Folosinta actuala a terenului: drum judetean DJ 107I, drumuri de interes local si drumuri locale  

 

2.3.Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din 

intravilan/ extravilan 

Conform certificatului de urbanism nr. 103/ 04.05.2016 emis de Consiliul Judetean Alba, terenul se afla 

partial in intravilanul si partial in extravilanul localitatilor Aiud, Rimet, Ponor, Mogos si Bucium, judetul 

Alba.  

Destinatia stabilita conform PUG si RLU aprobate ale municipiului Aiud si comunelor Rimet, Ponor, 

Mogos, Bucium: terenul este amplasat in intravilan si extravilan, in zona cai de comunicatie.  

Suprafata totala de teren afectata de lucrari este de 730,286 mp si nu se fac exproprieri.  

Detalierea suprafetelor afectate se regaseste in extrasele de carte funciara anexate prezentei documentatii. 

2.4.Studii de teren 

2.4.1.Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu 

repere in sistem de referinta national 

 Ridicarile topografice au fost efectuate de SC EXPERT PROIECT SRL CLUJ prin PFA Botos 

Alexandru Gabriel si au cuprins zona drumului si a podurilor aferente drumului, precum si albia 

paraurilor Aiud, Mogos si Abrud, in amonte si aval de poduri, pe o lungime suficienta pentru proiectarea 

lucrarilor. Acestea au permis evidentierea amplasamentului si a suprafetelor pe care se vor realiza 

lucrarile propuse.  

 Studiile topografice efectuate s-au realizat in sistemul national de coordonate STEREO 70 si cote 

cu plan de referinta Marea Neagra si sunt avizate ANCPI Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 

Alba. 
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2.4.2.Studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu 

rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandarile pentru fundare si consolidari 

 Studiul Geotehnic a fost realizat de catre specialisti ai firmei S.C. Geo-Serv S.R.L. Bucuresti,  pe 

baza datelor geologice si geotehnice obtinute prin investigatii directe de teren si de laborator, efectuate in 

terenul de fundare investigat, conform normativului NP 074/2007. 

 

2.4.3.Alte studii de specialitate necesare, dupa caz 

 Studiul hidrologic privind debitele maxime cu probabilitatea de depasire 2% si 5% 

 Studiul Hidrologic pentru cele 16 cursuri de apa din bazinul hidrografic Mures traversate de 

drumul judetean 107 I Aiud – Abrud a fost intocmit de „INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE 

SI GOSPODARIRE A APELOR ” la comanda S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L., nr. 78/ 27.01.2016, 

inregistrata la I.N.H.G.A cu nr. 485 din 27.01.2016 si face obiectul confirmarii de comanda nr. 110/2016. 

 Debitele cu asigurarea de 5% au fost calculate prin utilizarea unui coeficient de echivalare egal cu 

0.565. 

 Din punct de vedere hidrografic, zona este tributara raurilor Aiud si Aries si local paraului 

Abrudel, acestea fiind principalii colectori din zona, intreaga retea fiind tributara acestor rauri. 

 

3.Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii 

lucrarilor de baza 

 Proiectul de modernizare a drumului judetean DJ 107I implica atat lucrari de interventii, cat si 

lucrari de investitii. In cadrul acestui capitol sunt descrise lucrarile de interventii, in functie de structura 

devizului. 

  Capitolul 4. Investitia de baza 

 Lucrari de drum-lucrari de interventii 

□ Profilul transversal tip:   

 In concordanta cu Ordinul nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, 

construirea si modernizarea drumurilor, pentru drumuri judetene, vor fi asigurate: 

 

• Sector I: km 0+000 – km 3+350 

o km 0+000 – km 0+430 

- latime platforma    - 11.00 m 

- latime parte carosabila   - 3 x 3.00 m 

- latime pista ciclisti stg +dr   - 2 x 1.00 m        

- latime medie trotuare   - 2 x  2.20 m  

- panta transversala parte carosabila  - 2.5% unica 

- panta transversala trotuare   - 2.0% 

o km 0+430 – km 3+350 

- latime platforma    - 8.00 m 
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- latime parte carosabila   - 2 x 3.00 m 

- latime pista ciclisti stg +dr   - 2 x 1.00 m        

- latime medie trotuare   - 2 x 1.50 m  

- panta transversala parte carosabila  - 2.5% acoperis 

- panta transversala trotuare   - 2.0% 

• Sector II: km 3+350 – km 24+540 

o km 3+350 – km 11+440 

- latime platforma    - 7.00 m 

- latime parte carosabila   - 2 x 2.75 m 

- latime acostamente consolidate  - 2 x 0.75 m  

- latime trotuare    - 2 x 1.00 m 

- elemente de scurgere a apelor pluviale 

- panta transversala parte carosabila  - 2.5% acoperis 

- panta transversala acostamente  - 4.0% 

- panta transversala trotuare   - 2.0% 

o km 11+440 – km 22+330, km 22+540 – km 24+540 

- latime platforma:                -  5.00 m 

- latime parte carosabila      -  4.00 m 

- latime acostamente consolidate    - 2 x 0.50 m 

- panta transversala carosabil               - 2.5% unica 

- panta transversala acostamente             - 2.5% si 4.0% 

o km 22+330 – km 22+540 

- latime parte carosabila     -  2 x 3.00 m 

- latime trotuare    - 2 x 1.00 m 

- panta transversala carosabil              -  2.5% acoperis 

- panta transversala trotuare   - 2.0% 

• Sector III: km 24+540 – km 43+510 

o km 24+540 – km 30+200, km 30+280 – km 33+580 si km 34+320 – km 43+510 

- latime platforma:                -  5.00 m 

- latime parte carosabila      -  4.00 m 

- latime acostamente consolidate    - 2 x 0.50 m 
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- panta transversala carosabil              -  2.5% unica 

- panta transversala acostamente                   - 2.5% si 4.0% 

o km 30+200 - km 30+280  

- latime platforma    - 8.00 m 

- latime parte carosabila        - 2 x 3.00 m 

- latime trotuare stg + dr   - 2 x 1.00 m 

- panta transversala parte carosabila   - 2.5% acoperis 

- panta transversala trotuare                        - 2.0% 

o   km 33+580 - km 34+320  

- latime platforma    - 7.00 m 

- latime parte carosabila        - 2 x 2.75 m 

- latime acostamente consolidate  - 2 x 0.75 m 

- panta transversala parte carosabila   - 2.5% acoperis 

- panta transversala acostamente               - 4.0% 

• Sector IV: km 43+510 – km 56+310 

- latime platforma               -  5.00 m 

- latime parte carosabila      -  4.00 m 

- latime acostamente consolidate     - 2 x 0.50 m 

- panta transversala carosabil              -  2.5% unica 

- panta transversala acostamente                - 2.5% si 4.0% 

• Sector V: km 56+310 – km 78+420 

- latime platforma                                    - 7.00 m 

- latime parte carosabila                         - 2 x 2.75 m 

- latime acostament                                      - 2 x 0.75 m  

- panta transversala carosabil               - 2.5% acoperis 

-  panta transversala acostamente                 - 4.0% 

Pe sectoarele de drum cu o banda de circulatie, s-a optat pentru eliminarea totala de exproprieri 

(prin renuntarea la realizarea de supralargiri in curbe), si ocupari de terenuri din fondul forestier/privat. 

 În vederea asigurarii circulatiei in ambele sensuri, au fost prevazute platforme de 

incrucisare.  

 Calea pe podurile existente in lungul traseului se va executa cu doua benzi de circulatie. 

□ Alcatuire structura rutiera: 

 Sector I - km 0+000 – km 3+350 

- demolare structura rutiera existenta; 
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- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 15.00 cm strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Trotuare 

- 3.00 cm  beton asfaltic BA8 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 10.00 cm beton de ciment C30/37 

- 10.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

Trotuarele vor fi prevazute cu rampe speciale pentru persoanele cu dizabilitati. 

Se vor respecta prevederile Legii nr. 448/2006 -  privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 Sector II - km 3+350 – km 24+540 

o km 3+350 – km 11+440 

- 3.00 cm grosime medie frezare imbracaminte bituminoasa existenta pe aproximativ 

50% din suprafata 

- egalizare 3.00 cm BAD 20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- executie imbracaminte bituminoasa din doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

Pe zonele unde sunt semnalate cedari de fundatie se va demola structura rutiera existenta si se va executa 

o structura rutiera noua. 

o caseta largire km 3+350 – km 11+440: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 

6400 – 84 

- 30.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

o km 11+440 – km 24+540: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 

84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

 Sector III – km 24+540 – km 43+510 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 
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- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector IV – km 43+510 – km 56+310 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector V - km 56+310 – km 78+420 

o km 56+310 – km 70+650: 

- frezare straturi bituminoase existente pe toata grosimea; 

- executie structura rutiera cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 

84 

- 35.00 cm balast (completare strat de fundatie existent pana la grosimea de 35.00 

cm) – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

o km 70+650 – km 78+420: 

- executie imbracaminte bituminoasa in doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

Acostamente: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

(*) – Pe zonele cu panta longitudinala mai mare de 6%, stratul de uzura va fi din beton asfaltic tip 

BAR16. 

• Platforme de incrucisare 

Pe tronsonul de drum DJ107I au fost prevazute platforme de incrucisare, astfel:  

- Sector II (km 3+350– km 24+540): 22 buc. 

- Sectorul III (km 24+540 – km 43+510): 30 buc. 

- Sectorul IV (km 43+510 – km 56+310): 23 buc. 

Platforma de incrucisare are 2.75 m latime parte carosabila + 0.50 m acostament consolidat, lungime de 

20 m, cu pene de racordare de cate 10 m (inainte si dupa platforma).  

 

• Amenajare intersectie DJ107I (km 78+420) cu DN74 (km 43+668) 

 La km 43+668 al drumului national DN74 se termina traseul drumului judetean DJ107I. Drumul 

national DN74 are 2 benzi de circulatie (1 banda pe fiecare sens a cate 3.00 m/banda) si 2 acostamente de 

1.00 m (din care 2x0.25 banda de incadrare). Numarul de benzi, cat si latimele acestora, se mentin. 
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Amenajarea intersectiei se va face prin aplicarea de marcaje si amplasarea de indicatoare rutiere. 

 Structura rutiera proiectata 

• pe drumul judetean DJ107I – intersectia cu DN74: 

o pe existent: 

- 4 cm mixtura asfaltica BA 16 – Normativ AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD20 – Normativ AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- frezare asfalt existent 

o pe zonele de largire (casete): 

- 4 cm mixtura asfaltica BA 16 – Normativ AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD20 – Normativ AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 12 cm strat de piatra sparta amestec optimal - SREN 13242+A1/2008 si STAS 6400-84 

- 35 cm strat de balast - SREN 13242+A1/2008 si STAS 6400-84 

 Preluarea apelor pluviale de pe drumul judetean DJ107I, din zona intersectiei cu DN74, se va face 

prin rigole carosabile cu capac armat. 

Transversal drumului judetean, a fost prevazut un podet tubular ø 500 mm. 

 Pe drumul national DN74 pana in intersectia cu DJ107I, preluarea apelor pluviale se va face prin 

santul pereat proiectat de pe partea dreapta, ce va deversa in paraul existent de pe partea stanga a 

drumului national, prin podeteul existent ce se mentine. 

 Dupa intersectia cu DJ107I, preluarea apelor pluviale de pe drumul national DN74, pe partea 

stanga, se va face prin rigola carosabila existenta ce se mentine. 

Siguranta circulatiei. Pe partea stanga a drumului national DN74, pe zona aferenta intersectiei, parapetul 

de beton existent, care este degradat (au ramas decat stalpii de beton, fara lisa), va fi inlocuit cu parapet 

metalic zincat de tip H2. 

 

• Scurgerea apelor 

• Sector II: km 3+350 – km 24+540, Sector III: km 24+540 – km 43+510, Sector IV:      km 

43+510 – km 56+310, Sector V: km 56+310 – km 78+420; 

 In vederea asigurarii scurgerii apelor au fost prevazute santuri de pamant (pe partea stanga Ltotal = 

7,935 m, iar pe partea dreapta Ltotal = 8,320 m), santuri din beton (pe partea stanga Ltotal = 24,740 m, iar pe 

partea dreapta Ltotal = 49,365 m) si rigole ranforsate h = 1 m (pe partea stanga Ltotal = 1,245 m si pe partea 

dreapta Ltotal = 2,280 m). 

Sant de pamant 

Stanga Dreapta 

km 5+600 – km 6+100, L= 500 m km 5+600 – km 6+100, L= 500 m 

km 6+500 – km 8+390, L= 1,890 m km 6500 – km 7850, L= 1,350 m 

km 9+700 – km 9+810, L= 110 m km 44+450 – km 44+510, L= 60 m 

km 46+390 – km 46+490, L= 100 m km 45+090 – km 45+390, L= 300 m 

km 46+550 – km 46+710, L= 160 m km 45+450 – km 45+510, L= 60 m 

km 48+610 – km 49+450, L= 840 m km 45+670 – km 45+890, L= 220 m 

km 49+510 – km 50+090, L= 580 m km 45+930 - km 46+830, L= 900 m 

km 50+150 – km 50+275, L= 125 m km 46+870 – km 47+390, L= 520 m 

km 50+410 – km 50+750, L= 340 m km 47+410 – km 47+670, L= 260 m 

km 50+770 – km 52+210, L= 1,440 m km 53+850 – km 54+350, L= 500 m 

km 53+170 – km 53+330, L= 160 m km 64+320 – km 67+970, L= 3,650 m 

km 53+350 – km 53+810, L= 460 m Ltot = 8,320 m 

km 54+345 – km 54+470, L= 125 m   
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km 54+725 – km 54+750, L= 25 m   

km 55+830 – km 56+090, L= 260 m   

km 56+130 – km 56+310, L= 180 m   

km 56+310 – km 56+950, L= 640 m   

 Ltot = 7,935 m   

Sant de beton 

Stanga Dreapta 

km 3+350 – km 3+530, L= 180 m km 3+350 – km 5+600, L= 2,250 m 

km 3+550 – km 4+210, L= 660 m km 6+100 – km 6+500, L= 400 m 

km 5+300 – km 5+390, L= 90 m km 10+510 – km 11+440 , L= 930 m 

km 5+490 – km 5+600, L= 110 m km 11+440 – km 11+770, L= 330 m 

km 6+100 – km 6+500, L= 400 m km 12+570 – km 13+010, L= 440 m 

km 8+710 – km 9+700, L= 990 m km 13+610 – km 13+750, L= 140 m 

km 9+810 – km 10+010, L= 200 m km 13+770 – km 13+870, L= 100 m 

km 10+510 – km 10+750, L= 240 m km 13+950 – km 14+010, L= 60 m 

km 11+710 – km 12+520, L= 810 m km 14+190 – km 14+310, L= 120 m 

km 13+050 – km 13+620, L= 570 m km 14+710 – km 14+790, L= 80 m 

km 14+200 – km 14+700, L= 500 m km 14+810 – km 15+030, L= 220 m 

km 14+830 – km 15+010, L= 180 m km 15+150 – km 15+450, L= 300 m 

km 15+070 – km 15+110, L= 40 m km 15+600 – km 17+850, L= 2,250 m 

km 15+315 – km 16+190, L= 875 m km 18+270 – km 18+290, L= 20 m 

km 16+250 – km 16+380, L= 130 m km 18+330 – km 18+690, L= 360 m 

km 16+670 – km 17+130, L= 460 m km 19+050 – km 20+590, L= 1,540 m 

km 17+350 – km 18+360, L= 1,010 m km 20+620 – km 20+710, L= 90 m 

km 18+610 – km 18+910, L= 300 m km 20+770 – km 20+970, L= 200 m 

km 18+950 – km 19+090, L= 140 m km 21+050 – km 21+310, L= 260 m 

km 19+330 – km 19+510, L= 180 m km 21+430 – km 21+490, L= 60 m 

km 24+310 – km 24+410, L= 100 m km 21+670 – km 22+330, L= 660 m 

km 24+630 – km 24+750, L= 120 m km 22+530 – km 22+540, L= 10 m 

km 24+870 – km 24+905, L= 35 m km 22+540 – km 22+970, L= 430 m 

km 24+950 – km 25+010, L= 60 m km 23+050 – km 23+230, L= 180 m 

km 25+050 – km 25+110, L= 60 m km 23+270 – km 23+330, L= 60 m 

km 25+170 – km 25+390, L= 220 m km 23+510 – km 23+590, L= 80 m 

km 25+430 – km 25+550, L= 120 m km 24+990 – km 25+130, L= 140 m 

km 26+570 – km 26+890, L= 320 m km 25+910 – km 26+190, L= 280 m 

km 27+050 – km 27+090, L= 40 m km 26+290 – km 26+370, L= 80 m 

km 27+310 – km 27+870, L= 560 m km 26+510 – km 26+570, L= 60 m 

km 29+710 – km 29+830, L= 120 m km 27+090 – km 27+350, L= 260 m 

km 29+890 – km 29+990, L= 100 m km 27+770 – km 28+465, L= 695 m 

km 30+270 – km 30+280, L= 10 m km 28+495 – km 28+725, L= 230 m 

km 30+280 – km 30+670, L= 390 m km 28+755 – km 28+890, L= 135 m 

km 33+290 – km 33+580, L= 290 m km 28+950 – km 29+890, L= 940 m 

km 33+580 – km 34+320, L= 740 m km 29+950 – km 30+200, L= 250 m 

km 34+320 – km 34+950, L= 630 m km 30+200 – km 30+280, L= 80 m 

km 35+980 – km 36+030, L= 50 m km 30+280 – km 30+290, L= 10 m 

km 38+670 – km 38+710, L= 40 m km 30+650 – km 31+070, L= 420 m 

km 39+390 – km 40+170, L= 780 m km 31+450 – km 31+970, L= 520 m 

km 40+190 – km 40+290, L= 100 m km 32+010 – km 32+730, L= 720 m 

km 40+990 – km 41+170, L= 180 m km 32+830 – km 33+030, L= 200 m 

km 41+210 – km 41+310, L= 100 m km 33+230 – km 33+290, L= 60 m 

km 43+230 – km 43+330, L= 100 m km 33+410 – km 33+580, L= 170 m 

km 66+310 – km 66+450, L= 140 m km 33+580 – km 34+320, L= 740 m 

km 66+550 – km 67+270, L= 720 m km 34+320 – km 34+610, L= 290 m 

km 67+330 – km 68+450, L= 1,120 m km 34+670 – km 35+370, L= 700 m 

km 68+470 – km 69+150, L= 680 m km 35+410 – km 35+750, L= 340 m 
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km 69+330 – km 69+750, L= 420 m km 35+790 – km 36+630, L= 840 m 

km 69+790 – km 70+650, L= 860 m km 36+690 – km 36+790, L= 100 m 

km 70+650 – km 73+410, L= 2,760 m km 36+810 – km 36+830, L= 20 m 

km 73+510 – km 74+890, L= 1,380 m km 36+890 – km 37+070, L= 180 m 

km 75+090 – km 78+420, L= 3,330 m km 37+090 – km 37+130, L= 40 m 

 Ltot = 24,740 m km 37+210 – km 37+270, L= 60 m 

  km 37+290 – km 39+350, L= 2,060 m 

  km 39+375 – km 39+430, L= 55 m 

  km 40+290 – km 40+825, L= 535 m 

  km 40+845 – km 40+870, L= 25 m 

  km 40+890 – km 40+970, L= 80 m 

  km 41+090 – km 41+330, L= 240 m 

  km 41+350 – km 41+710, L= 360 m 

  km 42+330 – km 42+510, L= 180 m 

  km 42+590 – km 42+650, L= 60 m 

  km 42+750 – km 42+830, L= 80 m 

  km 43+170 – km 43+230, L= 60 m 

  km 43+330 – km 43+370, L= 40 m 

  km 43+470 – km 43+490, L= 20 m 

  km 43+510 – km 43+870, L= 360 m 

  km 44+390 – km 44+410, L= 20 m 

  km 44+870 – km 45+070, L= 200 m 

  km 47+710 – km 48+250, L= 540 m 

  km 48+390 – km 53+410, L= 5020 m 

  km 53+610 – km 53+710, L= 100 m 

  km 54+450 – km 56+310, L= 1,860 m 

  km 56+310 – km 57+390, L= 1,080 m 

  km 57+450 – km 61+890, L= 4,440 m 

  km 62+010 – km 63+830, L= 1,820 m 

  km 63+920 – km 64+320, L= 400 m 

  km 68+430 – km 68+750, L= 320 m 

  km 68+840 – km 70+650, L= 1,810 m 

  km 70+650 – km 75+500, L= 4,850 m 

  km 75+630 – km 76+950, L= 1,320 m 

  km 77+120 – km 78+420, L= 1,300 m 

   Ltot = 49,365 m 

Rigola ranforsata h=1m 

Stanga Dreapta 

km 5+390 – km 5+490, L= 100 m km 12+470 – km 12+570, L= 100 m 

km 8+410 – km 8+660, L= 250 m km 13+750 – km 13+770, L= 20 m 

km 10+010 – km 10+170, L= 160 m km 13+910 – km 13+950, L= 40 m 

km 10+310 – km 10+370, L= 60 m km 14+050 – km 14+190, L= 140 m 

km 10+390 – km 10+430, L= 40 m km 14+790 – km 14+810, L= 20 m 

km 10+450 – km 10+490, L= 40 m km 18+290 – km 18+330, L= 40 m 

km 13+015 – km 13+050, L= 35 m km 25+590 – km 25+910, L= 320 m 

km 15+010 – km 15+070, L= 60 m km 26+190 – km 26+290, L= 100 m 

km 16+190 – km 16+250, L= 60 m km 26+370 – km 26+510, L= 140 m 

km 24+410 – km 24+540, L= 130 m km 26+650 – km 26+690, L= 40 m 

km 24+540 – km 24+630, L= 90 m km 31+150 – km 31+190, L= 40 m 

km 24+750 – km 24+870, L= 120 m km 31+250 – km 31+450, L= 200m 
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km 26550 – km 26570, L= 20 m km 31+970 – km 32+010, L= 40 m 

km 26+890 – km 26+950, L= 60 m km 36+790 – km 36+810, L= 20 m 

km 40+170 – km 40+190, L= 20 m km 36+830 – km 36+890, L= 60 m 

Ltot = 1,245 m km 40+270 – km 40+290, L= 20 m 

 km 41+710 – km 41+730, L= 20 m 

 km 41+750 – km 42+150, L= 400 m 

 km 43+450 – km 43+470, L= 20 m 

 km 44+770 – km 44+870, L= 100 m 

 km 45+070 – km 45+090, L= 20 m 

 km 45+390 – km 45+450, L= 60 m 

 km 45+510 – km 45+670, L= 160 m 

 km 47+670 – km 47+710, L= 40 m 

 km 61+890 – km 62+010, L= 120 m 

 Ltot = 2,280 m 

 

Podetele tubulare existente vor fi inlocuite cu podete tubulare ø1000 cu amenajarile aferente. Podetele  

dalate vor fi amenajate in aval si amonte, precum si torentii din zona podetelor.  

 S-au proiectat podete noi tubulare ø1000 mm, in numar total de 98 buc. astfel: 

- Sector I - km 0+000 – km 3+350 – nu sunt proiectate  podete tubulare noi 

- Sector II: km 3+350 – km 24+540 (26 buc. podete tubulare ø1000 mm): 

- km 5+310, km 5+481, km 6+190, km 6+450, km 7+920, km  11+723, km 12+520, km 

13+130, km 13+480, km 13+630, km 14+000, km 14+300, km 14+682, km 14+940, km 

15+140, km 15+910, km 16+470, km 16+665, km 17+855, km 18+670, km 19+230, km 

20+910, km 22+015, km 22+610, km 23+205 si la km 24+250. 

- Sector III: km 24+540 – km 43+510 (40 buc. podete tubulare ø1000 mm): 

- km 25+140, km 25+505, km 26+540, km 27+000, km 27+185, km 28+535, km 28+880, km 

29+020, km 29+760, km 29+825, km 29+935, km 30+015, km 30+650, km 31+110, km 

31+355, km 31+520, km 31+668, km 31+820, km 33+290, km 34+060, km 34+600, km 

34+890, km 36+400, km 36+612, km 37+655, km 38+440, km 39+410, km 40+273, km 

40+350, km 40+570, km 40+930, km 41+140, km 41+194, km 41+492, km 41+590, km 

41+700, km 41+805, km 42+703 si la km 42+830. 

- Sector IV: km 43+510 – km 56+310 (11 buc. podete tubulare ø1000 mm): 

- km 44+130, km 45+045, km 45+491, km 45+743, km 45+855, km 45+970, km 46+900, km 

52+005, km 53+670 si la km 55+310. 

- Sector V: km 56+310 – km 78+420 (21 buc. podete tubulare ø1000 mm): 

- km 58+400, km 59+282, km 59+905, km 60+850, km 61+343, km 61+550, km 62+015, km 

62+460, km 62+870, km 65+695, km 66+160, km 66+780, km 69+721, km 69+963, km 

70+915, km 71+350, km 72+615, km 73+430, km 73+880, km 74+880, km 75+084, km 

77+672 si la km 78+310. 

 De asemenea, sunt prevazute podete pentru accesul la proprietati – aflate in domeniul public. 

 Pentru epurarea apelor pluviale care spala poluantii depusi pe platforma drumului sunt prevazute 

separatoare de hidrocarburi, astfel: 
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- Sector II: km 3+350 – km 24+540 – separatoare hidrocarburi 180 l/s – 20 buc. 

- Sector III: km 24+540 – km 43+510 – separatoare hidrocarburi 180 l/s – 26 buc. 

- Sector IV: km 43+510 – km 56+310 – separatoare hidrocarburi 180 l/s – 18 buc. 

- Sector V: km 56+310 – km 78+420 – separatoare hidrocarburi 180 l/s – 26 buc. 

• Drumuri laterale 

Drumurile laterale, respectiv drumurile comunale clasate, vor fi amenajate pe o lungime de 25.00 

m din drumul judetean, prin executia unei structuri rutiere identice cu cea a drumului  judetean. 

Situatia privind interserctiile dintre drumul judetean DJ 107I cu drumurile comunale clasate ce se 

amenajeaza, este urmatoarea: 

Nr. 

crt. 

Denumire drum 

comunal 
Intersectie cu DJ 107I – pozitie km UAT 

1 DC 230 km 19+875, dreapta Ramet 

2 DC 128 km 23+200, stanga Ramet 

3 DC 233 km 24+300, dreapta Ramet 

4 DC 103 km 25+120, dreapta Ramet 

5 DC 228 km 29+055, dreapta Ramet 

6 DC 229 km 30+265, stanga Ramet 

7 DC 104 km 30+290, dreapta Ramet 

8 DC 62 km 39+880, stanga Ponor 

9 DC 106 km 40+010, dreapta Ponor 

10 DC 164 km 45+035, stanga Mogos 

11 DC 153 km 48+960, dreapta Mogos 

12 DC 152 km 50+010, dreapta Mogos 

13 DC 154 km 56+370, stanga Mogos 

14 DC 124 km 57+390, dreapta Mogos 

15 DC 225 km 57+480, stanga Mogos 

16 DC 155 km 57+600, dreapta Mogos 

17 DC 225 km 58+400, stanga Mogos 

18 DC 155 km 61+360, dreapta Mogos 

19 DC 88 km 67+910, stanga Bucium 

20 DC 150 km 69+920, dreapta Bucium 

21 DC 117 km 70+050, dreapta Bucium 

22 DC 149 km 76+190, stanga Bucium 

 

• Lucrari de siguranta circulatiei 

 Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, 

avandu-se in vedere fluidizarea circulatiei printr-o presemnalizare corespunzatoare. O atentie deosebita va 

fi acordata sigurantei circulatiei, atat pietonale, cat si auto, astfel: 

- Se va proceda la realizarea marcajului orizontal si plantarea de indicatoare rutiere. 

Pentru siguranta circulatiei auto si pietonale se prevede, de asemenea, parapet metalic zincat, astfel: 

Parapet metalic zincat 

Stanga Dreapta 

km   4+210 – km 4+400, L= 190 m km 7+850 – km 8+370, L= 520 m 

km 10+800 – km 11+440, L= 640 m km 9+250 – km 9+870, L= 620 m 

km 11+440 – km 11+610, L= 170 m km 9+910 – km 9+970, L= 60 m 

km 12+560 – km 13+015, L= 455 m km 10+070 – km 10+110, L= 40 m 

km 13+960 – km 14+200, L= 240 m km 11+790 – km 12+110, L= 320 m 

km 14+700 – km 14+830, L= 130 m km 12+330 – km 12+470, L= 140 m 
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km 16+380 – km 16+670, L= 290 m km 13+010 – km 13+610, L= 600 m 

km 17+130 – km 17+350, L= 220 m km 14+310 – km 14+670, L= 360 m 

km 18+360 – km 18+410, L= 50 m km 15+030 – km 15+150, L= 120 m 

km 18+470 – km 18+510, L= 40 m km 15+450 – km 15+600, L= 150 m 

km 18+910 – km 18+950, L= 40 m km 17+850 – km 18+270, L= 420 m 

km 19+090 – km 19+330, L= 240 m km 18+690 – km 19+050, L= 360 m 

km 19+510 – km 19+730, L= 220 m km 24+290 – km 24+540, L= 250 m 

km 19+870 – km 20+010, L= 140 m km 24+540 – km 24+810, L= 270 m 

km 20+070 – km 21+030, L= 960 m km 24+890 – km 24+990, L= 100 m 

km 21+070 – km 21+330, L= 260 m km 25+130 – km 25+290, L= 160m 

km 21+390 – km 21+450, L= 60 m km 25+370 – km 25+490, L= 120 m 

km 21+470 – km 21+490, L= 20 m km 26+690 – km 27+090, L= 400 m 

km 22+010 – km 22+330, L= 320 m km 27+350 – km 27+430, L= 80 m 

km 22+330 – km 22+540, L= 210 m km 27+510 – km 27+570, L= 60 m 

km 22+540 – km 22+960, L= 420 m km 27+610 – km 27+770, L= 160 m 

km 23+060 – km 23+110, L= 50 m km 30+290 – km 30+650, L= 360 m 

km 23+170 – km 23+230, L= 60 m km 33+290 – km 33+410, L= 120 m 

km 23+270 – km 23+350, L= 80 m km 39+430 – km 40+110, L= 680 m 

km 23+510 – km 24+130, L= 620 m km 40+970 – km 41+090, L= 120 m 

km 25+010 – km 25+050, L= 40 m km 67+970 – km 68+430, L= 460 m 

km 25+930 – km 26+010, L= 80 m km 75+500 – km 75+630, L= 130 m 

km 26+030 – km 26+190, L= 160 m km 76+950 – km 77+120, L= 170 m 

km 26+490 – km 26+550, L= 60 m Ltot = 7,350 m 

km 27+190 – km 27+310, L= 120 m   

km 28+070 – km 28+390, L= 320 m   

km 28+430 – km 28+510, L= 80 m   

km 28+590 – km 28+730, L= 140 m   

km 28+830 – km 28+870, L= 40 m   

km 29+070 – km 29+290, L= 220 m   

km 29+470 – km 29+530, L= 60 m   

km 29+610 – km 29+710, L= 100 m   

km 29+830 – km 29+890, L= 60 m   

km 30+670 – km 30+830, L= 160 m   

km 31+970 – km 32+145, L= 175 m   

km 32+175 – km 32+210, L= 35 m   

km 32+490 – km 32+730, L= 240 m   

km 32+550 – km 32+610, L= 60 m   

km 32+770 – km 32+885, L= 115 m   

km 32+915 – km 32+990, L= 75 m   

km 33+250 – km 33+290, L= 40 m   

km 35+610 – km 35+980, L= 370 m   

km 36+030 – km 36+610, L= 580 m   

km 36+850 – km 36+890, L= 40 m   

km 36+930 – km 36+970, L= 40 m   

km 37+010 – km 37+050, L= 40 m   

km 37+110 – km 37+150, L= 40 m   

km 37+190 – km 37+250, L= 60 m   

km 37+530 – km 37+550, L= 20 m   

km 37+570 – km 37+630, L= 60 m   

km 37+670 – km 37+790, L= 120 m   

km 37+850 – km 37+890, L= 40 m   

km 37+910 – km 37+990, L= 80 m   

km 38+190 – km 38+350, L= 160 m   

km 38+410 – km 38+450, L= 40 m   

km 38+570 – km 38+630, L= 60 m   
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km 39+070 – km 39+190, L= 120 m   

km 39+370 – km 39+390, L= 20 m   

km 40+290 – km 40+390, L= 100 m   

km 40+410 – km 40+550, L= 140 m   

km 40+750 – km 40+830, L= 80 m   

km 40+890 – km 40+990, L= 100 m   

km 41+170 – km 41+190, L= 20 m   

km 41+310 – km 41+750, L= 440 m   

km 41+830 – km 42+290, L= 460 m   

km 42+410 – km 42+810, L= 400 m   

km 42+870 – km 42+950, L= 80 m   

km 43+330 – km 43+470, L= 140 m   

km 43+490 – km 43+510, L= 20 m   

km 43+590 – km 43+790, L= 200 m   

km 43+830 – km 43+970, L= 140 m   

km 44+090 – km 44+230, L= 140 m   

km 44+250 – km 44+270, L= 20 m   

km 44+870 – km 45+030, L= 160 m   

km 47+150 – km 47+230, L= 80 m   

km 47+255 – km 47+450, L= 195 m   

km 47+550 – km 47+710, L= 160 m   

km 47+870 – km 47+930, L= 60 m   

km 48+050 – km 48+125, L= 75 m   

km 48+150 – km 48+210, L= 60 m   

km 48+350 – km 48+450, L= 100 m   

km 48+470 – km 48+505, L= 35 m   

km 48+570 – km 48+610, L= 40 m   

km 52+950 – km 53+010, L= 60 m   

km 53+330 – km 53+350, L= 20 m   

km 54+590 – km 54+610, L=20 m   

km 55+030 – km 55+110, L= 80 m   

km 55+330 – km 55+410, L= 80m   

km 55+550 – km 55+590, L= 40 m   

km 56+090 – km 56+130, L= 40 m   

km 57+370 – km 57+930, L= 560 m   

km 58+630 –km 58+730, L= 100 m   

km 58+910 – km 59+610, L= 700 m   

km 59+610 – km 59+990, L= 380 m   

km 60+010 -  km 60+130, L= 120 m   

km 60+230 – km 60+390, L= 160 m   

km 60+530 –km 61+590, L= 1060 m   

km 62+030 –km 62+450, L= 420 m   

km 62+470 –km 62+645, L= 175 m   

km 62+685 – km 62+690, L= 5 m   

km 62+710 – km 62+850, L= 140 m   

km 62+870 – km 63+090, L= 220 m   

km 63+190 – km 63+275, L= 85 m    

km 63+295 – km 64+590, L= 1,295 m   

km 64+610 – km 65+330, L= 720 m   

km 69+750 – km 69+790, L= 40 m   

km 73+410 – km 73+510, L= 100 m   

km 74+890 – km 75+090, L= 200 m   

 Ltot = 20,660 m    

 

Plantare de indicatoare rutiere de orientare – panouri verticale 
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Indicatoarele prevazute raspund cerintelor de avertizare, reglementare (prioritate, restrictie si obligatie) si 

de orientare - informare.  

 

 Lucrari de arta – reabilitare poduri existente - 2 bucati 

Podurile identificate la urmatoarele pozitii km vor fi reabilitate: 

• Sector I (km 0+000 – km 3+350): nu exista poduri reabilitate pe acest sector;  

• Sector II (km 3+350 – km 24+540):  1 pod ce va fi reabilitat (km 3+505); 

• Sector III (km 24+540 – km 43+510): nu exista poduri reabilitate pe acest sector;   

• Sector IV (km 43+510 – km 56+310): nu exista poduri reabilitate pe acest sector; 

• Sector V (km 56+310 – km 78+420): 1 pod ce va fi reabilitat (km 63+140). 

Solutii constructive de remediere a degradarilor si deficientelor pentru podurile care vor fi reabilitate: 

1) Pod la km 3+505 peste paraul Aiudului la Aiudul de Sus 

Se impune executarea urmatoarelor lucrari care urmaresc mentinerea clasei initiale de incarcare si 

functionalitate a podului: 

 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Placa de suprabetonare pe tabliere tabliere pentru gabaritul de 1.50 + 7.80 + 1.50 m, cu grosime 

de placa de suprabetonare de minim 12 cm. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Spituiri grosiere la armaturile neacoperite, realizarea uniformizarii culorii betonului. 

 Sferturi de con cu geometrie corecta si pereate, scari, casiuri, rampe de acces la trotuare.  

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 Se reconstruieste calea pe pod. De jos in sus se va asterne hidroizolatia din membrane speciale 

pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 Se vor executa trotuare denivelate cu parapet de siguranta H4b zincat si parapet pietonal metalic. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse, noi. 

 

2) Pod la km 63+140, peste Valea Breaza la Mogos 

Se impune executarea urmatoarelor lucrari care urmaresc mentinerea clasei initiale de incarcare si 

functionalitate a podului: 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Placa de suprabetonare pe tablier cu amenajarea deverului + supralargire in curba fara trotuare 

pietonale.  

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Lucrari de protectie la culeea cu degradari la rostul elevatie – fundatie.  

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu ziduri de sprijin din beton armat. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului.  
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 In albie se va executa un pereu din beton de 25cm grosime, armat cu plase sudate si  prevazut la 

capete cu pinteni din beton si blocaje de anrocamente.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 Se reconstruieste calea pe pod. De jos in sus se va asterne hidroizolatia din membrana speciala 

pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 Se vor executa trotuare denivelate cu parapeti de protectie de tip foarte greu. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse, noi. 

 

1.1.1. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice 

domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu 

recomandarea variantei optime pentru aprobare 

Variantele constructive de realizare a investitiei sunt descrise in cadrul capitolului 2.2.4.1. Scenarii 

propuse (minim doua). In continuare, sunt detaliate caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul 

obiectivului de investitii pentru recomandata de catre elaborator, respectiv Solutia 1. 

Avand in vedere ca proiectul de modernizare a drumului judetean DJ 107I implica atat lucrari de 

interventii, cat si lucrari de investitii, in cadrul acestui capitol sunt prezentate lucrarile de investitii 

aferente investitiei de baza (Capitolul 4 din devizul general). 

 

 Capitolul 4. Investitia de baza-lucrari  noi 

 Lucrari de drum 

□ Alcatuire structura rutiera pieste de ciclisti: 

• Sector I: km 0+000 – km 3+350 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 

6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ Alcatuire structura rutiera trotuare: 

• Sector II: km 3+350 – km 24+540 si Sector III – km 24+540 – km 43+510 

- 3.00 cm  beton asfaltic BA8 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 10.00 cm beton de ciment C30/37 

- 10.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

Trotuarele vor fi prevazute cu rampe speciale pentru persoanele cu dizabilitati. 

Se vor respecta prevederile Legii nr. 448/2006 -  privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 Scurgerea apelor 

□ Sector I - km 0+000 – km 3+350 
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Preluarea apelor pluviale va fi asigurata printr-o retea de canalizare proiectata, alcatuita din conducta cu 

diametrul D = 500 mm si guri de scurgere cu sifon si depozit. 

Descarcarea apelor pluviale se va face in raul Aiud pe strazile: Popa Sapca, Placintuta si Gorunului. 

Pentru epurarea apelor pluviale care spala poluantii depusi pe platforma drumului sunt prevazute 

separatoare de hidrocarburi, astfel: 

- Sector I - km 0+000 – km 3+350 – separatoare hidrocarburi 200 l/s – 4 buc. 

 Semnalistica verticala pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaica 

Pentru sporirea sigurantei pietonilor, la traversarea drumului judetean  vor fi prevazute la trecerile de 

pietoni indicatoare rutiere cu semnalistica de avertizare luminoasa verticala, cu alimentare fotovoltaica. 

Astfel, DJ 107I va beneficia de 3 categorii de elemente imbunatatite sau suplimentare pentru 

siguranta circulatiei fata de situatia existenta, respectiv: 

- parapeti de protectie; 

- semnalistica orizontala si verticala; 

- semnalistica cu avertizare luminoasa pentru treceri de pietoni. 

 Statii de autobuz 

Pe tronsonul de drum DJ107I au fost prevazute 21 statii noi de autobuz, astfel: 

- Sector I: km 0+000 – km 3+350: 2 buc. 

- Sector II: km 3+350– km 24+540: 5 buc. 

- Sector III: km 24+540 – km 43+510: 2 buc. 

- Sector IV: km 43+510 – km 56+310: 2 buc. 

- Sector V: km 56+310 – km 78+420: 10 buc. 

 Lucrari de consolidari 

Pe traseul de drum studiat sunt necesare lucrari de sprijinire, consolidare sau protectie in functie de 

geomorfologia terenului si formatiunile geologice intalnite in amplasamentul lucrarilor, ale caror 

principale obiective sunt: 

- asigurarea elementelor geometrice ale platformei drumului si a stabilitatii acesteia; 

- executia terasamentelor inalte in zonele rambleelor de pe traseu, la rampele podurilor si in zonele 

adiacente drumului; 

- sustinerea piciorului taluzelor de debleu alcatuite din pamanturi deluviale;  

- protectia taluzelor la debleele inalte stancoase. 

De asemenea, se recomanda lucrari de amenajare in vederea extinderii platformei drumului si a unor 

lucrari de sprijinire (structuri de sprijin de rambleu). 

Pentru asigurarea gabaritului drumului, conform cerintelor pentru un drum judetean si pentru sustinerea 

unor instabilitati ale terenului, lucrarile de consolidare prevazute sunt: 

- Structuri de sprijin de rambleu, din beton simplu si/sau beton armat; 

- Structuri de sprijin din beton armat, cu console; 

- Structuri de sprijin de captusire debleu, din zidarie de piatra naturala sau din beton placat cu 

piatra naturala rezultata din excavatiile din zona; 

- Fundatii adancite de parapet din beton armat; 

- Aparari de maluri din gabioane. 
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Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, 

microclimatului, vegetatiei, faunei, zgomotului sau peisajului. 

Pe acest drum se vor executa lucrari de consolidari dupa cum urmeaza: 

Zid de rambleu h=2.5m 

Stanga Dreapta 

km 21+330 – km 21+390, L= 60 m km 27+490 – km 27+510, L= 20 m 

km 21+450 – km 21+470, L= 20 m Ltot = 20 m 

km 21+490 – km 21+530, L= 40 m   

km 21+790 – km 21+810, L= 20 m   

km 24+190 – km 24+210, L= 20 m   

km 28+990 – km 29+030, L= 40 m   

km 30+830 – km 30+880, L= 50 m   

km 31+110 – km 31+150, L= 40 m   

km 31+230 – km 31+270, L= 40 m   

km 32+145 – km 32+175, L= 30 m   

km 32+885 – km 32+915, L= 30 m   

km 38+510 – km 38+550, L= 40 m   

km 38+710 – km 38+730, L= 20 m   

km 46+910 – km 47+150, L= 240 m   

km 62+645 – km 62+685, L= 40 m   

km 62+690 – km 62+710, L= 20 m   

km 62+850 – km 62+870, L= 20 m   

km 65330 – km 65410, L= 80 m   

 Ltot = 850 m    

 

Zid de debleu h=1.0m 

Stanga Dreapta 

 km 3+410 – km 3+436, L= 26 m 

    Ltot = 26 m 

 

Zid de debleu h=1.5m 

Stanga Dreapta 

km 8+390 – km 8+410, L= 20 m km 13+870 – km 13+910, L= 40 m 

km 8+660 – km 8+710, L= 50 m km 14+010 – km 14+050, L= 40 m 

km 10+170 – km 10+310, L= 140 m km 22+330 – km 22+370, L= 40 m 

km 10+370 – km 10+390, L= 20 m km 22+400 – km 22+430, L= 30 m 

km 10+430 – km 10+450, L= 20 m km 25+490 – km 25+590, L= 100 m 

km 10+490 – km 10+510, L= 20 m km 35+750 – km 35+790, L= 40 m 

km 24+905 – km 24+950, L= 45 m km 36+630 – km 36+690, L= 60 m 

km 25+390 – km 25+430, L= 40 m km 37+070 – km 37+090, L= 20 m 

km 26+950 – km 27+050, L= 100 m km 37+130 – km 37+210, L= 80 m 

 Ltot = 455 m km 37+270 – km 37+290, L= 20 m 

  km 39+350 – km 39+375, L= 25 m 

  km 40+825 – km 40+845, L= 20 m 

  km 40+870 – km 40+890, L= 20 m 

  km 41+330 – km 41+350, L= 20 m 

  km 41+730 – km 41+750, L= 20 m 

  km 42+150 – km 42+330, L= 180 m 

  km 42+510 – km 42+590, L= 80 m 

  km 42+650 – km 42+750, L= 100 m 

  km 42+830 – km 43+170, L= 340 m 

  km 43+230 – km 43+330, L= 100 m 

  km 43+370 – km 43+450, L= 80 m 
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  km 43+490 – km 43+510, L= 20 m 

  km 43+870 – km 43+910, L= 40 m 

  km 44+410 – km 44+450, L= 40 m 

  km 63+830 – km 63+920, L= 90 m 

  km 68+750 – km 68+840, L= 90 m 

    Ltot = 1,735 m 

 

Zid de debleu h=2.0m 

Stanga Dreapta 

 km 3+180 – km 3+208, L= 25 m 

    Ltot = 25 m 

 

Zid de rambleu in consola pe coloane 

Stanga Dreapta 

km 2+850 – km 3+240, L= 390 m   

 Ltot = 390 m   

 

Zid de rambleu in consola 

Stanga Dreapta 

km 40+850 – km 40+890, L= 40 m   

km 44+615 – km 44+870, L= 255 m    

km 47+230 – km 47+255, L= 25 m   

km 65+410 – km 65+530, L= 120 m   

 Ltot = 440 m   

 

Zid de captusire de debleu h=1.50 m 

Stanga Dreapta 

km 15+110 – km 15+315, L= 205 m km 20+590 – km 20+620, L= 30 m 

 Ltot = 205 m km 20+710 – km 20+770,  L= 60 m 

  km 20+970 – km 21+050, L= 80 m 

  km 21+310 – km 21+430, L= 120 m 

  km 21+490 – km 21+670, L= 180 m 

  km 22+970 – km 23+050, L= 80 m 

  km 23+230 – km 23+270,  L= 40 m 

  km 23330 – km 23510, L= 180 m 

  km 23+590 – km 24+290, L= 700 m 

  km 28+465 – km 28+495,  L= 30 m 

  km 28+725 – km 28+755,  L= 30 m 

  km 28+890 – km 28+950, L= 60 m 

  km 31+070 – km 31+150,  L= 80 m 

  km 31+190 – km 31+250,  L= 60 m 

  km 32+730 – km 32+830, L= 100 m 

  km 33+030 – km 33+230, L= 200 m 

  km 35+370 – km 35+410, L= 40 m 

  km 44+230 – km 44+390, L= 160 m 

  km 44+510 – km 44+770, L= 260 m 

  km 45+890 – km 45+930, L= 40 m 

  km 46+830 – km 46+870, L= 40 m 
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  km 47+390 – km 47+410, L= 20 m 

   Ltot = 2,590 m 

 

Zid de gabioane 

Stanga Dreapta 

km 45+290 – km 45+310, L= 20  m   

km 45+870 – km 45+990, L= 120 m    

km 46+315 – km 46+390, L= 75 m    

km 46+490 – km 46+550, L= 60 m   

km 46+870 – km 47+150, L= 280 m   

km 47+450 – km 47+550, L= 100 m   

km 47+790 – km 47+870, L= 80 m   

km 48+505 – km 48+535, L= 30 m   

km 49+450 – km 49+510, L= 60 m   

km 50+090 – km 50+150, L= 60 m   

km 50+275 – km 50+410, L= 135 m    

km 50+750 – km 50+770, L= 20 m   

km 54+245 – km 54+345, L= 100 m   

km 54+675 – km 54+725, L= 50 m   

 L tot = 1,190 m   

 

Fundatie adancita de parapet h=1m 

Stanga Dreapta 

km 3+530 – km 3+550, L= 20 m km 8+370 – km 9+150, L= 780 m 

km 11+610 – km 11+710, L= 100 m km 9+870 – km 9+910, L= 40 m 

km 13+620 – km 13+960, L= 340 m km 9+970 – km 10+070, L= 100 m 

km 18+410 – km 18+470, L= 60 m km 10+110 – km 10+430, L= 320 m 

km 18+510 – km 18+610, L= 100 m km 12+110 – km 12+330, L= 220 m 

km 19+730 – km 19+870, L= 140 m km 24+810 – km 24+890, L= 80 m 

km 20+010 – km 20+070, L= 60 m km 25+290 – km 25+370, L= 80 m 

km 21+030 – km 21+070, L= 40 m km 26+570 – km 26+650, L= 80 m 

km 21+530 – km 21+790, L= 260 m km 27+430 – km 27+490, L= 60 m 

km 21+810 – km 22+010, L= 200 m km 27+570 – km 27+610, L= 40 m 

km 24+130 – km 24+190, L= 60 m km 40+110 – km 40+270, L= 160 m 

km 24+210 – km 24+310, L= 100 m km 43+910 – km 44+230, L= 320 m 

km 25+110 – km 25+170, L= 60 m Ltot = 2,280 m 

km 25+550 – km 25+590, L= 40 m   

km 25+615 – km 25+870, L= 255 m   

km 26+010 – km 26+030, L= 20 m   

km 26+190 – km 26+490, L= 300 m   

km 27+090 – km 27+190, L= 100 m   

km 27+870 – km 28+070, L= 200 m   

km 28+390 – km 28+430, L= 40 m   

km 28+510 – km 28+590, L= 80 m   

km 28+730 – km 28+830, L= 100 m   

km 28+870 – km 28+990, L= 120 m   

km 29+030 – km 29+070, L= 40 m   

km 29+290 – km 29+470, L= 180 m   

km 29+530 – km 29+610, L= 80 m   

km 29+990 – km 30+200, L= 210 m   

km 30+200 – km 30+270, L= 70 m   

km 30+880 – km 31+110, L= 230 m   

km 31+150 – km 31+230, L= 80 m   

km 31+270 – km 31+410, L= 140 m   
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km 31+470 – km 31+970, L= 500 m   

km 32+210 – km 32+490, L= 280 m   

km 32+730 – km 32+770, L= 40 m   

km 32+610 – km 32+730, L= 120 m   

km 34+950 – km 35+610, L= 660 m   

km 36+610 – km 36+690, L=80 m   

km 36+810 – km 36+850, L= 40 m   

km 36+890 – km 36+930, L= 40 m   

km 36+970 – km 37+010, L= 40 m   

km 37+150 – km 37+190, L= 40 m   

km 37+250 – km 37+530, L= 280 m   

km 37+550 – km 37+570, L= 20 m   

km 37+630 – km 37+670, L= 40 m   

km 37+790 – km 37+850, L= 60 m   

km 37+890 – km 37+910, L= 20 m   

km 38+350 – km 38+410, L= 60 m   

km 38+450 – km 38+510, L= 60 m   

km 38+630 – km 38+670, L= 40 m   

km 38+970 – km 39+010, L= 40 m   

km 39+050 – km 39+070, L= 20 m   

km 39+190 – km 39+370, L= 180 m   

km 40+390 – km 40+410, L= 20 m   

km 40+550 – km 40+750, L= 200 m   

km 40+830 – km 40+850, L= 20 m   

km 41+190 – km 41+210, L= 20 m   

km 41+750 – km 41+830, L= 80 m   

km 42+290 – km 42+410, L= 120 m   

km 42+810 – km 42+870, L= 60 m   

km 42+950 – km 43+230, L= 280 m   

km 43+470 – km 43+490, L= 20 m   

km 43+510 – km 43+590, L= 80 m   

km 43+790 – km 43+830, L= 40 m   

km 43+970 – km 44+090, L= 120 m   

km 44+230 – km 44+250, L= 20 m   

km 44+270 – km 44+615, L= 345 m   

km 47+710 – km 47+790, L= 80 m   

km 47+930 – km 48+050, L= 120 m   

km 48+125 – km 48+135, L= 10 m   

km 48+210 – km 48+350, L= 140 m   

km 48+450 – km 48+470, L= 20 m   

km 48+535 – km 48+570, L= 35 m   

km 55+270 – km 55+330, L= 60 m   

km 57+930 – km 58+170, L= 240 m   

km 58+270 – km 58+610, L= 340 m   

km 58+730 – km 58+910, L= 180 m   

km 59+550 – km 59+610, L= 60 m   

km 59+330 – km 59+550, L= 220 m   

km 59+990 – km 60+010, L= 20 m   

km 60+130 – km 60+230, L= 100 m   

km 60+390 – km 60+530, L= 140 m   

km 61+590 – km 61+890, L= 300 m   

km 65+530 – km 66+310, L= 780 m   

km 66+450 – km 66+550, L= 100 m   

km 67+270 – km 67+330, L= 60 m   

km 69+150 – km 69+330, L= 180 m   

 Ltot = 11,095 m  
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Fundatie adancita de parapet h=1.5m 

Stanga Dreapta 

km 22+960 – km 23+060, L= 100 m km 9+150 – km 9+250, L= 100 m 

km 23+110 – km 23+170, L= 60 m km 10+430 – km 10+510, L= 80 m 

km 23+230 – km 23+270, L= 40 m km 14+670 – km 14+710, L= 40 m 

km 23+350 – km 23+510, L= 160 m km 29+890 – km 29+950, L= 60 m 

km 25+590 – km 25+615, L= 25 m km 34+610 – km 34+670, L= 60 m 

km 25+870 – km 25+930, L= 60 m Ltot = 340 m 

km 31+410 – km 31+470, L= 60 m   

km 32+730 – km 32+770, L= 40 m   

km 32+990 – km 33+250, L= 260 m   

km 36+690 – km 36+810, L= 120 m   

km 37+050 – km 37+110, L= 60 m   

km 37+990 – km 38+190, L= 200 m   

km 38+550 – km 38+570, L= 20 m   

km 38+730 – km 38+970, L= 240 m   

km 39+010 – km 39+050, L= 40 m   

km 46+710 – km 46+810, L= 100 m   

km 58+170 – km 58+270, L= 100 m   

km 58+610 – km 58+630, L= 20 m   

km 61+890 – km 62+030, L= 140 m   

km 62+450 – km 62+470, L= 20 m   

km 63+090 – km 63+190, L= 100 m   

km 63+275 – km 63+295, L= 20 m   

km 64+590 – km 64+610, L= 20 m   

 Ltot = 2,005 m    

 

 Lucrari de arta – poduri noi - 14 bucati 

Podurile identificate la urmatoarele pozitii km vor fi demolate si inlocuite cu poduri noi: 

• Sector I (km 0+000 – km 3+350): nu exista poduri noi pe acest sector;  

• Sector II (km 3+350 – km 24+540): 1 podet nou (km 10+410); 

• Sector III (km 24+540 – km 43+510) : 1 pod nou (podetul de la km 40+030 va fi demolat si in 

locul lui se va construi un pod); 

• Sector IV (km 43+510 – km 56+310): 3 poduri noi (km 44+878, km 50+025 si km 50+505); 

• Sector V (km 56+310 – km 78+420): 9 poduri noi (km 57+420, km 62+685, km 67+670, km 

68+440, km 70+115, km 73+065, km 75+500, km 76+145 si km 78+155). 

1) Pod la km 10+410, peste scurgere la Ramet 

Se va demola podul existent si se va inlocui cu un podet dalat nou L=5.00m, inecat in rambleu, care sa 

indeplineasca cerintele normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in 

exploatare si al circulatiei rutiere. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablierul podetului va fi alcatuit din 26 dale prefabricate tip D5 peste care se va executa rambleul 

drumului. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructurile vor fi realizate din elemente prefabricate din beton armat tip L2 asezate pe 

blocurile de fundare din beton simplu, executate in trepte. 

 Rezemarea elementelor prefabricate L2 pe blocurile de fundare si rezemarea dalelor tip D5 pe 

infrastructuri se va face prin intermediul unu pat de mortar . 
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 Racordarea cu terasamentele se va face cu aripi prefabricate tip A3. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 In albie, pe toata lungimea podetului, se va executa un pereu din beton de 25cm grosime, armat 

cu plase sudate si  prevazut la capete cu pinteni din beton si blocaje de anrocamente. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 Structura rutiera pe podet se va executa in aceeasi alcatuire ca pe sectorul de drum pe care este 

amplasat podetul. 

 Se vor monta parapeti de protectie  tip H2 zincat la limita platformei. 

2) Pod la km 40+030 

Se impune demolarea podetului boltit existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei 

rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 10.90m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta 

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m + supralargire, fara trotuare pietonale. 

 Podul va fi amplasat in curba si va avea latimea totala cuprinsa intre 12.92m si 13.10m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 10.00m. Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu 

banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

3) Pod la km 44+878, peste Valea Runcului la Mogos 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 10.90m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m + supralargire si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.00m. 

 Podul va fi amplasat in curba si va avea latimea totala de 13.00m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 10.00m. Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu 

banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 



 

48 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

4) Pod la km 50+025, peste scurgere la Mogos 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 10.90m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 15.00m. Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu 

banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 In albie, se va executa un pereu din beton de 25cm grosime,  prevazut la capete cu pinteni din 

beton si blocaje de anrocamente. 

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

5) Pod la km 50+505, peste Valea Barnii la Mogos 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 10.90m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  
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 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 15.00m. Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu 

banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 In albie, se va executa un pereu din beton de 25cm grosime,  prevazut la capete cu pinteni din 

beton si blocaje de anrocamente. 

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

6) Pod la km 57+420, peste Paraul Mogos la Mogos 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=24.00m si lungimea totala de 28.10m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=24.00m si h=0.93m, care sa asigure parte carosabila 

de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 15.00m. Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu 

banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 
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 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

7) Pod la km 62+685, peste scurgere la Mogos 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 10.90m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m + supralargire, fara trotuare pietonale. 

 Podul va fi amplasat in curba si va avea latimea totala de 13.00m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate direct. Fundatiile sunt alcatuite in doua trepte si au 

inaltimea totala de 2.00m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de 

garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

8) Pod la km 67+670 peste Valea Alba la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=12.00m si lungimea totala de 14.70m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=12.00m si h=0.52m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de 1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 10.00m. Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu 

banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite, iar in amonte mal drept cu un zid de 

sprijin de platforma cu lungimea de 10.00m si inaltimea de 4.00m. Pe taluze vor fi prevazute scari 

si casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 
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 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

9) Pod la km 68+440, peste Valea Alba la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=15.00m si lungimea totala de 18.64m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=15.00m si h=0.93m, care sa asigure parte carosabila 

de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 10.00m. Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu 

banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 In aval, racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite, iar in amonte vor fi 

executate ziduri de sprijin cu L=25.00m si h=4.00m pe malul stang si L=35.00m si h=3.00m pe 

malul drept. Pe taluze vor fi prevazute scari si casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

10) Pod la km 70+115, peste Valea Sesii la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=12.00m si lungimea totala de 16.53m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=12.00m si h=0.52m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 15.00m. Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu 

banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu ziduri de sprijin din beton armat.  
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Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

11) Pod la km 73+065, peste Valea Buciumanilor la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=15.00m si lungimea totala de 19.14m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=15.00m si h=0.93m, care sa asigure parte carosabila 

de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 10.00m. Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu 

banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

12) Pod la km 75+500, peste Valea Buciumanilor la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=15.00m si lungimea totala de 18.64m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=15.00m si h=0.93m, care sa asigure parte carosabila 

de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 
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 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 15.00m. Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu 

banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu ziduri de sprijin din beton armat.  

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

13)  Pod la km 76+145, peste Valea Abruzelului la Bucium Sat 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=12.00m si lungimea totala de 14.63m. 

       Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=12.00m si h=0.52m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m + supralargire si un trotuar pietonal denivelat cu latimea de 1.50m. 

 Podul va fi amplasat in curba si va avea latimea totala de 11.80m. 

       Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 15.00m. Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu 

banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu ziduri de sprijin din beton armat.  

       Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuar.  

 In albie se va executa un pereu in trepte, din beton de 25cm grosime, armat cu plase sudate si  

prevazut la capete cu pinteni din beton si blocaje de anrocamente.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

        Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

14)  Pod la km 78+155, peste Paraul Abrud la Bucium Sat 

 Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei 

rutiere. 
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 Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=27.00m si lungimea totala de 

32.54m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=27.00m si h=1.03m, care sa asigure parte carosabila 

de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 8 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 10.00m. Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu 

banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuar.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 181/10 octombrie 2016 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 181/10 octombrie 2016 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

 

Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – 

Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bârlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – 

Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)  

 

 

1. Indicatori economici: 

     - valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):    196.502.027,55 lei,  

echivalent 44.357.116,72 euro 

                  din care C+M  (inclusiv TVA):                    171.318.281,13 lei,  

echivalent 38.672.298,12 euro 

 

- durata de execuție estimată: 48 de luni 

 

2. Indicatori tehnici:  

      - lungimea totală a drumului modernizat: 78,42 km 

       - șanturi de pământ: 16.255 m 

       - șanturi de beton: 74.105 m 

        - rigola ranforsată: 3.525 m 

      - parapet metalic: 28.010 m 

       - consolidări (ziduri de sprijin, zid de gabioane, fundații adâncite parapet): 23.646 m 

 

Sector I: km 0+000 – km 3+350: 

- lungime drum județean modernizat conectat la TEN-T: L = 3.350 km 

- lungime piste de biciclete construite: 6.7 km 

- suprafața trotuare modernizate/ realizate: 11.910 mp 

- stații transport public și alveole construite: 2 buc. 

Sector II: km 3+350– km 24+540: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 21.190 km 

- suprafața trotuare modernizate/ realizate: 530 mp 

- stații transport public și alveole construite: 5 buc. 

- podețe tubulare: 26 buc 

- poduri reabilitate: 1 buc 

- poduri noi:1 buc 

Sector III: km 24+540 – km 43+510: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 18.970 km 

- suprafața trotuare modernizate/ realizate: 170 mp 

- stații transport public și alveole construite: 2 buc. 

- podețe tubulare: 40 buc 

- poduri noi: 1 buc 

Sector IV: km 43+510 – km 56+310: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 12.800 km 

- stații transport public și alveole construite: 2 buc.  

- podețe tubulare: 11 buc 

- poduri noi: 3 buc 

Sector V: km 56+310 – km 78+420: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 22.118 km 

- stații transport public și alveole construite: 10 buc. 

- podețe tubulare: 21 buc 

- poduri reabilitate: 1 buc 

- poduri noi: 9 buc 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

asupra imobilului - monument istoric, 

situat în municipiul Sebeş, str. 24 ianuarie, nr. 6, judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în 

municipiul Sebeş, str. 24 ianuarie, nr. 6, judeţul Alba, monument istoric; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

asupra imobilului situat în municipiul Sebeş, str. 24 ianuarie, nr. 6, judeţul Alba, monument istoric; 

 - raportul de specialitate nr. 17305/3 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 1050/28 septembrie 2016 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba cu nr. 17135/29 septembrie 2016; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 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 neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Alba asupra imobilului 

situat în municipiul Sebeş, str. 24 ianuarie, nr. 6, judeţul Alba, înscris în Lista Monumentelor Istorice 

2015, înscris în  CF nr. 84089 Sebeș sub nr. top. 1437, 1438 şi în CF nr. 84090 Sebeș sub nr. top. 1435, 

1436, conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie 

anexă la prezenta hotărâre.  

Art. 2. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției 

juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

Nr. 182 

Alba Iulia,  10 octombrie 2016      

 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 182/10 octombrie 2016  

este publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  



 

58 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al Judeţului Alba și a 

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

anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 octombrie 2016;  

Luând în dezbatere: 

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

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

proprii  pe anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului 

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

sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016;  

- raportul de specialitate nr. 17455/5 octombrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: Hotărârii Consiliului Județean 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 476/21 septembrie 2016 

privind modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare, precum și efectuarea 

unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași 

capitol pentru bugetul propriu al Județului Alba și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2016. 

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

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b şi art. 91 alin.3 lit. a  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. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

- O.U.G. nr. 27/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice in anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru 

stabilirea unor măsuri bugetare. 

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 rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al Județului 

Alba, a bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 și în consecinţă Hotărârea Consiliului Județean 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

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

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

383.134,61  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 

279.470,65 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 181.721,34 mii lei. 

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

stabileşte în sumă de 97.749,31 mii lei”. 

     3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„Art. 5 – (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii, rectificat pe anul 2016,  în sumă de 116.624,49 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                     (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2016 - secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 105.228,81 mii lei. 

                    (3) Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2016 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 11.395,68 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 20.315,78  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

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

2016 se stabilesc în sumă de 1,647,63 mii lei, iar cheltuielile rectificate pentru realizarea, organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale se stabilesc în sumă de 100,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 7 – 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 6. 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 12.969,66 mii lei în structura prevăzută în 

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

                 (2)  Repartizarea sumei de 12.969,66 mii lei este următoarea: 

            - Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Alba                                3.781,98 mii lei 

            - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba     2,074,93 mii lei   

            - Învățământ special integrat în învățământul de masă                  7,112,75 mii lei 

7. Alineatul 1 al articolului 34 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 34 – (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, rectificat pentru Camera 

Agricolă Judeţeană Alba, în sumă de 857,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 26 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

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

          „Art. 37 – Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții 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”. 

 

Art. II. Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 159/2016 și în 

consecință anexa va avea conținutul actualizat și constituie parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Se aprobă, începând cu luna octombrie 2016, o creştere salarială de 12% pentru 

următoarele categorii de personal din structura funcțională a Spitalului Județean de Urgență Alba, 

respectiv pentru:  personalul prevăzut la Litera B  structuri funcționale  - aparat funcțional din statul de 

funcții, cu excepția funcțiilor de conducere și a funcțiilor din compartimentul „Dietetică” și „Spălătorie”; 

personalul încadrat la Serviciul  de management al calității serviciilor medicale – compartimentul 

managementul calității serviciilor medicale din statul de funcții, cu excepția funcției de conducere și  

personalul care ocupă funcția de  „secretar dactilograf IA” în  cadrul UPU și „operator date I” în cadrul 

Farmaciei Spitalului Județean de Urgență Alba. 

 

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

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. V. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean 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. 

                CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                         

Nr. 183 

Alba Iulia, 10 octombrie 2016  

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 183/10 octombrie 

2016  sunt publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind propunerea candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al 

Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 octombrie 2016; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind propunerea candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului 

de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”S.A; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind propunerea candidaţilor pentru funcţiile de 

membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”S.A;  

 - raportul de specialitate nr. 18820 din 25 octombrie 2016 comun al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și Biroului resurse umane ; 

 - raportul nr. 18817/25 octombrie 2016 cu privire la rezultatele procesului de selecție pentru 

membrii Consiliului de Administrație al societății “Drumuri și Poduri Locale Alba” SA; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 29 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 Art. 1.  Se propun candidaţii pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al  

societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. în baza selecţiei efectuată de către Comisia de selecţie, 

după cum urmează: 

- domnul Emil Nicolae MUNTEAN 

- doamna Mihaela MADARAȘ 

- domnul Eugen POPA 

- doamna Dana GĂISEANU 

- domnul Gheorghe Cornel BELEIU 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţia dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba și Biroului resurse umane va duce  la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului 

Alba, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA, Direcţiei 

dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și 

reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Drumuri şi Poduri 

Locale Alba SA. 

 

                                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL              Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

Nr. 184 

Alba Iulia, 27 octombrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit  în şedinţă ordinară în data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate cu ocazia 

Sărbătorilor de iarnă 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli care vor fi 

efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2016;  

- raportul de specialitate nr. 18807/25 octombrie 2016 comun al Direcţiei gestionarea 

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

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 20/28 ianuarie 2016 privind  

aprobarea bugetului general al Județului Alba, bugetului propriu al Județului Alba, bugetului creditelor 

interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor instituțiilor publice si activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2016, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, tineret, ONG-

uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 35000 lei din bugetul propriu al Județului Alba, pentru 

cheltuieli cu cadourile care vor fi oferite colindătorilor și urătorilor, care vor participa la activitățile 

tradiționale de colindat și urat, la sediul Consiliului Județean Alba, în luna decembrie 2016. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei gestionarea patrimoniului și Direcției 

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

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

       

 

 

 

 

 

 

Nr. 185 

Alba Iulia, 27 octombrie 2016  

http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică a judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 107I 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 27  octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică a judeţului Alba, asupra drumului 

judeţean DJ 107I; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică a judeţului Alba, asupra 

drumului judeţean DJ 107I; 

- raportul de specialitate nr. 18855/26 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul 

de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – 

Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe 

teritoriul administrativ al municipiului Aiud, realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. Cluj Napoca şi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 18239/17 octombrie 2016; 

- Documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul 

de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – 

Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Râmeţ, realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. Cluj Napoca şi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 18240 /17 octombrie 2016; 

- Documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul 

de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – 

Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Ponor, realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. Cluj Napoca şi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 18241 /17 octombrie 2016; 

- Documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul 

de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – 

Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Mogoş, realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. Cluj Napoca şi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 18242 /17 octombrie 2016; 

- Documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul 

de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – 

Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Bucium, realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. Cluj Napoca şi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 18243 /17 octombrie 2016; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, poziţia cu nr. 54; 

- Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 

cadastru şi carte funciară. 
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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 însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. 

pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector 

din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – 

Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita 

– Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, în 

intravilan şi extravilan, având suprafaţa totală identificată de 191.193 mp, din care 69.706 mp intravilan, 

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

Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. 

pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector 

din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – 

Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita 

– Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Râmeţ, în 

intravilan şi extravilan, având suprafaţa totală identificată de 164.047 mp, din care 18.679 mp intravilan, 

potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. 

pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector 

din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – 

Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita 

– Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Ponor, în 

intravilan şi extravilan, având suprafaţa totală identificată de 89.310 mp, din care 27.393 mp intravilan, 

potrivit anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. 

pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector 

din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – 

Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita 

– Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Mogoş, în 

intravilan şi extravilan, având suprafaţa totală identificată de 171.562 mp, din care 83.663 mp intravilan, 

potrivit anexei nr. 4 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. 

pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector 

din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – 

Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita 

– Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Bucium, în 

intravilan şi extravilan, având suprafaţa totală identificată de 167192 mp, din care 109812 mp intravilan, 

potrivit anexei nr. 5 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea 

Funciară a dreptului proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra: 

- terenului în suprafaţă totală de 191.193 mp, din care 69.706 mp intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – 

Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita 

– Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, în 

intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 54 în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - Anexa nr. 1; 

- terenului în suprafaţă de 164.047 mp, din care 18.679 mp intravilan, aferent sectorului din drumul 

judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun 

– Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – 

Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Râmeţ, în intravilan şi 

extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 54 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - Anexa nr. 1; 

- terenului în suprafaţă de 89.310 mp, din care 27.393 mp intravilan, aferent sectorului din drumul 

judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun 

– Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – 

Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Ponor, în intravilan şi 

extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 54 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - Anexa nr. 1; 
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Art. 7. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, introducerea în circuitul 

civil a următoarelor imobile: 

- imobilul în suprafaţă de 69.706 mp intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I 

Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – 

Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - 

DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud; 

- imobilul în suprafaţă de 18.679 mp intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I 

Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – 

Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - 

DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Râmeţ; 

- imobilul în suprafaţă de 27.393 mp intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I 

Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – 

Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - 

DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Ponor. 

Art. 8. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în Cartea 

Funciară a dreptului proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra: 

- terenului în suprafaţă totală de 171.562 mp, din care 83.663 mp intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – 

Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita 

– Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Mogoş, în 

intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 54 în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - Anexa nr. 1; 

- terenului în suprafaţă totală de 167.192 mp, din care 109.812 mp intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – 

Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita 

– Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Bucium, în 

intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 54 în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - Anexa nr. 1; 

Art. 9. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, introducerea în 

circuitul civil a următoarelor imobile: 

- imobilul în suprafaţă de 83.663 mp intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I 

Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – 

Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - 

DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Mogoş; 

- imobilul în suprafaţă de 109.812 mp intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I 

Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – 

Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - 

DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Bucium; 

Art. 10. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea 

Funciară a categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra terenurilor menţionate la art. 6 din prezenta 

hotărâre. 

Art. 11. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în Cartea 

Funciară a categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra terenurilor menţionate la art. 8 din prezenta 

hotărâre. 

Art. 12. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 13. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului Local al Municipiului Aiud, Direcţiei 

juridice şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

             Ion DUMITREL              Vasile BUMBU 
            

 

 

Nr. 186 

Alba Iulia, 27 octombrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept, a mandatului 

consilierului judeţean Köble Ladislau Levente, înainte de expirarea duratei normale 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului judeţean 

Köble Ladislau Levente, înainte de expirarea duratei normale; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului 

consilierului judeţean Köble Ladislau Levente, înainte de expirarea duratei normale; 

- referat constatator nr. 18255/18 octombrie 2016  întocmit de secretarul Județului Alba cu 

privire la încetarea de drept a mandatului consilierului județean Köble Ladislau Levente înainte de 

expirarea duratei normale; 

Luând în considerare: 

- demisia domnului Köble Ladislau Levente din funcția de consilier județean, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18218/17 octombrie 2016; 

- demisia domnului Köble Ladislau Levente adresată Partidului Alianța Liberalilor și 

Democraților, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18171/17 octombrie 2016; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - art. 9 alin. 2 lit. a, art. 9 alin. 3, art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se ia act de demisia domnului consilier județean Köble Ladislau Levente. 

Art. 2. Se constată încetarea de drept a mandatului consilierului judeţean Köble Ladislau Levente, 

înainte de expirarea duratei normale. 

Art. 3. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Alianța Liberalilor și 

Democraților deținut de domnul Köble Ladislau Levente . 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Köble Ladislau Levente, Partidului 

Alianța Liberalilor și Democraților – Organizația județeană Alba, Direcției juridică și relații publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Nr. 187 

Alba Iulia,  27 octombrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 

domnului Arion Cosmin, declarat supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la 

alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit domnului 

Arion Cosmin, declarat supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegerile locale 

din data de 5 iunie 2016; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean 

atribuit domnului Arion Cosmin, declarat supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților 

la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

- solicitarea nr. 111/19 octombrie 2016 a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala 

Județeană Alba privind validarea în funcția de consilier județean a domnului Arion Cosmin declarat 

supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegerile locale 

din data de 5 iunie 2016, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18393/19 octombrie 

2016; 

 - raportul de specialitate nr. 18440/20 octombrie 2016 întocmit de secretarul Județului Alba; 

Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 187/27 octombrie 

2016 a fost declarat vacant (ca urmare a demisiei) locul de consilier județean din partea Partidului Alianța 

Liberalilor și Democraților deținut anterior de domnul Köble Ladislau Levente; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de validare a mandatelor 

consilierilor județeni; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 31 alin. 3 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

 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 validează prin votul deschis al consilierilor județeni mandatul domnului Arion Cosmin 

declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai PartiduluiAlianța Liberalilor și Democraților la alegerile 

locale din data de 5 iunie 2016. 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Alba, în termen de 5 zile de la adoptare, 

sau în cazul absenței de la ședință, de la comunicare. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – 

Filiala Județeană Alba, domnului Arion Cosmin, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare 

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

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

Nr. 188 

Alba Iulia,  27 octombrie 2016       
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței nominale a Comisiei de specialitate nr. 3 

Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de specialitate nr. 

3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a 

Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

 - raportul de specialitate nr. 18441/20 octombrie 2016 întocmit de secretarul Județului Alba; 

 Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  187/27 octombrie 2016 privind constatarea încetării 

de drept, a mandatului consilierului judeţean Köble Ladislau , înainte de expirarea duratei normale; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  188/27 octombrie 2016 privind validarea mandatului 

de consilier judeţean atribuit domnului Arion Cosmin, declarat supleant pe lista Partidului Alianța 

Liberalilor și Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Alba; 

 - art. 19-22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 2016; 

 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 54 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

- art. 15-17 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 

2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba în ceea ce privește 

componenţa nominală a Comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia administrație publică locală, juridică și 

ordine publică, în sensul că domnul Köble Ladislau Levente va fi înlocuit de domnul Arion Cosmin – 

validat pe lista de consilieri județeni ai Partidului Alianța Liberalilor și Democraților. 

 Art. 2. Comisia 3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică va avea 

următoarea componență:           PNL - 3, PSD – 1, ALDE - 1, PMP - 0 

Simion Marcel 

Tătar Virgil 

Ponoran Tudor 

Tomuș Dorel 

Arion Cosmin 

 Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia 

administrație publică locală, juridică și ordine publică, Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – 

Filiala Județeană Alba, domnilor Köble Ladislau Levente și Arion Cosmin, Direcției juridică și relații 

publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

Nr. 189 

Alba Iulia,  27 octombrie 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al municipiului Aiud pentru transmiterea 

unui imobil din domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea Consiliului Local Aiud 

în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al municipiului 

Aiud pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea 

Consiliului Local Aiud în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean 

Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului 

Local al municipiului Aiud pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Aiud și 

din administrarea Consiliului Local Aiud în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 18117/14 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi 

a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 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 încuviințează cererea adresată Consiliului Local al municipiului Aiud pentru 

transmiterea din domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea Consiliului Local al 

municipiului Aiud în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba a 

terenului înscris în CF 91331 Aiud cu nr. cadastral 91331 în suprafață de 1964 mp, având categoria de 

folosință drum (strada Avram Iancu). 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului Local al Municipiului Aiud, Direcţiei 

juridice şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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Alba Iulia,  27 octombrie 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului 

Județean Alba în domeniul public al orașului Abrud 

și administrarea Consiliului local al orașului Abrud 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Alba și 

administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al orașului Abrud  și administrarea 

Consiliului local al orașului Abrud; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al 

Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al orașului Abrud  și 

administrarea Consiliului local al orașului Abrud; 

- raportul de specialitate nr. 17922/11 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 14012/28 septembrie 2016 a Primăriei orașului Abrud înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 17006/28 septembrie 2016, împreună cu Hotărârea Consiliului local al 

orașului Abrud nr. 13/20 februarie 2014). 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare); 

- art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, (poziția cu nr. crt. 137); 

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 trecerea imobilului situat administrativ în orașul Abrud, str. Avram Iancu nr. 

1A, județul Alba, înscris în CF nr. 72756 Abrud cu nr. cad. 72756 și 72756 – C1 și nr. top 2887/1/2/1,  

compus din magazie, birouri (corp A) în suprafață de 107 mp și terenul aferent – curte în suprafață de 124 

mp, din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public 

al orașului Abrud  și administrarea Consiliului local al orașului Abrud. 

Art. 2. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între 

părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi Direcţia 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Consiliului local al orașului Abrud, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

                 PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU            
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Alba Iulia, 27 octombrie  2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba 

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

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

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

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

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

Alba; 

- raportul de specialitate nr. 17860/11 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 220/12 august 2016 a SC APA CTTA SA Alba, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 15888/12 septembrie 2016. 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

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

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

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

1969-12770/2008. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către S.C. APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor menţionate la art. 1 

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

apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi Direcţia 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi 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 juridică şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţia de dezvoltare şi bugete 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                  PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU            
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Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 192/27 octombrie 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 

inventar (lei) 

1. Motopompă JIP – 3M (5,5) buc. 1 3.650,00 3.650,00 

2. Furtun Plat 3” cu cuple storz și ext. 

textil 76mmc  x 20m 

 

buc. 

 

1 

 

225,00 

 

225,00 

TOTAL: 3.875,00 

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                  PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU    

  



 

72 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, 

proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale 

de către această unitate sanitară 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, 

proprietate publică a Județului Alba, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, ca 

urmare a efectuării unor lucrări de reparații capitale de către această unitate sanitară; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a 

unui bun imobil, proprietate publică a Județului Alba, aflat în administrarea Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor lucrări de reparații capitale de către această unitate 

sanitară; 

- raportul de specialitate nr. 17981/12 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 14232/19 septembrie 2016, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 16288/19 septembrie 2016; 

Ținând cont de: 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 6618/20 aprilie 2016 privind lucrarea 

“Reparaţie capitală Secţia Chirurgie și Urologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”; 

- contractul de administrare a unor imobile aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrat sub nr. 1324-

1479/2004. 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit c, art.91 alin. 4 lit.a şi art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999;  

 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 valorii de inventar a bunului imobil “Corp spitalizare 700 paturi 

cuplat cu fosta Policlinică”, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia, de la 38.848.130,82 lei la 40.546.147,82 lei, ca urmare a efectuării unor lucrări de 

reparații capitale la Secția Chirurgie și Urologie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.  

 Art. 2. Anexa la Contractul de administrare nr. 1324–1479/2004, încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se modifică prin Act adiţional în mod 

corespunzător. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                                                   

Nr. 193 

Alba Iulia,  27 octombrie 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea solicitării ce se va adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice 

pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației pentru două bunuri imobile, 

proprietate publică a Județului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încuviințarea solicitării ce se va adresa Ministerului Educației și 

Cercetării Științifice pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației pentru două 

bunuri imobile, proprietate publică a Județului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea solicitării ce se va adresa 

Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării 

destinației pentru două bunuri imobile, proprietate publică a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 18005/12 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 123 alin 1 din nr. 215/2001 a administratției publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 112 alin. 3 și alin. 6 din Legea 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se încuviințează solicitarea ce se va adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice 

pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației pentru o perioadă nelimitată asupra 

bunului imobil proprietate publică a Județului Alba, situat administrativ în municipiul Aiud, satul 

aparținător Sîncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, cuprinzînd lotul 1 în suprafaţă de 15157 mp., în care a 

funcţionat Școala specială cu Grădiniţă Sîncrai,  din spațiu de învățământ în spațiu pentru asistenţă 

socială.  

Art. 2. Se încuviințează solicitarea ce se va adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice 

pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației pentru o perioadă nelimitată asupra 

bunului imobil proprietate publică a Județului Alba, situat administrativ în municipiul Aiud, satul 

aparținător Sîncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, cuprinzînd lotul 2 în suprafaţă de 555 mp., pe care se 

găşeşte construcţia cabină portar în suprafaţă de 58 mp., în spațiu de acces la “Centrul Cultural Castelul 

Sâncrai”. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 

Direcţiei juridice şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.       

                                

          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

                                                                

 

 

Nr. 194 

Alba Iulia,  27 octombrie 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea Societății 

FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA pentru bunul imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12, aflat în folosința Agenției de Dezvoltare Regională 

Centru 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice în 

favoarea Societății FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA pentru un bun imobil situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr.12, aflat în folosința Agenției de Dezvoltare 

Regională Centru; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, servitute și 

acces la utilitățile publice în favoarea Societății FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA pentru 

un bun imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr.12, aflat în folosința Agenției 

de Dezvoltare Regională Centru; 

- raportul de specialitate nr. 18256/18 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitările nr. 16294/23 august 2016 și nr. 17019/7 septembrie 2016 ale Agenției de Dezvoltare 

Regională Centru, înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 14754/24 august 2016, 

respectiv cu nr. 15615/7 septembrie 2016. 

Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 131/2004 privind aprobarea dării în folosință gratuită 

a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal nr. 12; 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 174/2006 privind modificarea și completarea 

prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 131/2004 privind aprobarea dării în 

folosință gratuită a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal nr. 12; 

- Contractului de comodat nr. 7278-7334/23 august 2004. 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 861 alin. 3 şi art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  art. 3 alin. 3 şi art. 12 alin. 5 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;   

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă dreptul de uz și servitute asupra unei suprafețe de teren de 16,5 mp aparținând 

imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12, proprietate privată a 

Județului Alba, aflat în folosința Agenției de Dezvoltare Regională Centru și dreptul de acces la utilitățile 

publice, drepturi constituite în favoarea Societății FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, 

conform Acordului care se regăsește în anexa - parte integrantă la prezenta hotărâre.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, 

Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
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         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                                                  

 

Nr. 195 

Alba Iulia,  27 octombrie 2016  

 

Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr.195/27 octombrie 2016 

 

Judeţul Alba prin  Agenția pentru Dezvoltare  Societatea FDEE Electrica   

Consiliul Judeţean Alba  Regională Centru   Distribuție Transilvania Sud  

 

Convenție de constituire a dreptului de uz, servitute 

și acces la utilitățile publice 

 

Capitolul I  - Părţile contractante 

 Art. 1.  
Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/813380, cod fiscal 4562583, reprezentat de domnul Ion 

DUMITREL – preşedinte şi domnul Florin Marian AITAI– director executiv, în calitate de titular al 

dreptului de proprietate al domeniului public al Judeţului Alba, denumit în continuare proprietar.   

 Agenția de Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în Alba Iulia, str. Decebal, nr.12, 

telefon/fax 0258/818616/0258/818613, CUI 11293615, reprezentată de domnul Simion Crețu, Director 

General, în calitate de comodatar asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Decebal, nr. 12, denumit în continuare comodatar  

și 

 Societatea FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, cu sediul în localitatea Brașov, 

str. Pictor Luchian, nr. 25, județul Brașov, telefon 0268/830599, CIF RO14493260, reprezentată de 

domnul Ion Dobre, Director General , prin SDEE Alba, având sediul în Alba Iulia, P-ța Consiliul 

Europei, nr. 1, județul Alba, J01/121/18.03.2002, CUI 14519580, reprezentată de domnul Bogdan 

Medrea, Director,  în calitate de beneficiar 

au convenit încheierea prezentei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la 

utilitățile publice, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Capitolul II – Obiectul convenției  

 Art. 2. (1) Proprietarul terenului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12, 

înscris în CF 81198 Alba Iulia, nr. cadastral 81198, proprietate privată a Județului Alba și aflat în 

folosința gratuită a Agenției de Dezvoltare Regională Centru, constituie în favoarea societății FDEE 

Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, pentru suprafața ocupată de 16,5 mp din terenul aferent, 

ocupată de un post de transformare în anvelopă beton și rețele electrice subterane de racord: 

(i) Dreptul de uz și servitute pentru terenul în suprafață de 16,5 mp, ocupat de postul de transformare 

(incluzând suprafața ocupată de fundația acestuia și de conturul prizei de pământ amplasată în jurul 

acesteia) din imobilul de 647 mp, str. Decebal nr. 12, Alba Iulia (aflat în folosința gratuită a Agenției de 

Dezvoltare Regională Centru), drepturi ce vor fi exercitate de beneficiar conform Legii nr. 123/2012 a 

energiei electrice și gazelor naturale. 

(ii) Dreptul de acces la utilitățile publice pentru asigurarea funcționării normale, a retehnologizării, 

reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție ori în caz de avarie la rețelele electrice. 

 

Capitolul III – Durata convenției 

 Art. 3. Exercitarea drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra terenurilor 

afectate se realizează cu titlu gratuit pe o perioadă de 5 ani de la data semnării prezentului acord. 

 Accesul va fi permis numai pe această suprafață de 16,5 mp de teren, care este strict necesară 

pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare, reparație, revizie, lucrări de intervenție ori în caz de avarie 

la rețelele electrice amplasate pe teren.  

 Convenția intră în vigoare la data semnării ei și este valabilă pe toată durata existenței 

instalațiilor. 

Capitolul IV – Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 Art. 4. Drepturile și obligațiile proprietarului și comodatarului: 
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 (1) Proprietarul și comodatarul vor permite accesul neîngrădit personalului și al utilajelor 

Beneficiarului, precum și al firmelor autorizate care prestează servicii pentru Beneficiar de oricâte ori este 

necesar, în scopul executării lucrărilor de modificare, reparații, întreținere, precum și exploatării rețelelor 

electrice.  

 (2) Proprietarul se obligă, prin încheierea prezentei convenții, că nu va emite pretenții financiare 

legate de existența rețelelor electrice ampalste pe proprietatea sa, care aparțin beneficiarului.. 

 Art. 5. Drepturile și obligațiile beneficiarului: 

 (1) Beneficiarul are un drept de uz și servitute gratuit asupra terenurilor pe care sunt amplasate 

instalațiile electrice și drept de acces în scopul executării de lucrări de retehnologizare, reparare, revizie, 

avarii la Instalațiile electrice, drepturi exercitate în baza Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor 

naturale.  

 (2) Beneficiarul se obligă să exercite drepturile care fac obiectul prezentei convenții cu bună 

credință, ori de câte ori este nevoie. În cazul unei intervenții pe această proprietate, beneficarul se obligă 

să refacă amplasamentul la starea inițială în cel mai scurt timp posibil  

 

Capitolul V – Răspunderea părţilor 

Art. 6. Orice dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legatură cu interpretarea, 

executarea sau încetarea prezentei convenții va fi soluționată în mod amiabil de către părți. În cazul în 

care părtțle nu ajung la o înțelegere amiabilă, respectiva dispută, controversă sau pretenție va fi 

soluționată în mod definitiv de către instanțele competente. 

 

Capitolul VI - Forţa majoră 

Art. 7. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege. 

 

Capitolul VII – Litigii 

 Art. 8. Litigiile care decurg din prezenta convenție se vor soluţiona pe cale amiabilă, inclusiv prin 

mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de instanţa competentă.  

Art. 9. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului. Acţiunea 

confesorie de superficie poate fi intentată împotriva oricărei persoane care împiedică exercitarea dreptului 

de administrare. 

Capitolul VIII– Dispoziţii finale 

Art. 10. Prezenta conventie intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. 

Art. 11. Modificarea sau completarea prezentei conventii se poate efectua cu acordul partilor, prin 

act aditional,in conditiile legii. 

Art. 12. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din prezentul contract.  

Art. 13. Prezenta conventie s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte. 

Art. 14. Prezenta conventie a fost încheiata azi __________ . 

 

Proprietar,       Comodatar, 

Judeţul Alba,                   Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru 

Prin Consiliul Judeţean Alba   

   

Preşedinte :       

Ion DUMITREL ..........................      

   

Director executiv :       

Florin Marian AITAI ..............…   Beneficiar, 

       FDEE ELECTRICA DISTRBUȚIE  

Director executiv :     TRANSILVANIA SUD SA      SDEE ALBA 

Ioan BODEA ..............…     

Ioan BODEA ……………………..   

Vizat,                

 

C.F.P. ………………………… 

 

 

Vizat,        

 

Consilier juridic: ...............................  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea „Devizului General” aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Alba“ finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU şi al 

Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind actualizarea „Devizului General” aferent proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

MEDIU şi al Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM); 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea „Devizului General” aferent 

proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial MEDIU şi al Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM); 

 - raportul de specialitate nr. 17988/12 octombrie 2016 al Unității de Implementare a Proiectului 

„Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba”; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 117 din 21 iulie 2016 privind actualizarea      

„Devizului General” aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ 

finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU şi al Programului Operaţional 

Infrastructură Mare (POIM); 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 78 din 28 aprilie 2015 privind actualizarea „Devizului 

General” şi a Planului de achiziţii” aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 48/26 februarie 2015 şi nr. 62/20 aprilie 2015 privind 

modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 213/29 decembrie 2014 privind 

actualizarea „Devizului general” din cadrul documentaţiei tehnico-economice aferente proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial MEDIU, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 213/29 decembrie 2014 privind actualizarea 

„Devizului general” din cadrul documentaţiei tehnico-economice aferente proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial MEDIU; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/24 ianuarie 2013 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ ; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/23 decembrie 2013 privind aprobarea modificării 

Planului de achiziţie din cadrul Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU; 

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

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

afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii – Anexa 4 – Metodologie; 

- Instrucţiunea AM POS Mediu nr. 1200/10 august 2015 privind unele măsuri pentru 

eşalonarea (fazarea) proiectelor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013; 

 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 actualizarea „Devizului General” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 117 din 21 iulie 2016 privind actualizarea „Devizului General” aferent proiectului „Sistem de 
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Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial MEDIU şi al Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM), urmând să aibă denumirea 

şi conţinutul din Anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Unității de Implementare a 

Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba” va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Autorităţii de Management pentru POS Mediu din cadrul Ministerului Fondurilor 

Europene, Unității de Implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul 

Alba”, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

          

  

                CONTRASEMNEAZĂ 

                 PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                  Vasile BUMBU            

 

 

 

 

 

 

Nr. 196  

Alba Iulia, 27 octombrie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 196/27 octombrie 2016  

este publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții 

al Centrului de Cultură “Augustin Bena“ Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului de Cultură 

“Augustin Bena“ Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al 

Centrului de Cultură “Augustin Bena“ Alba; 

- raportul de specialitate nr. 17939/11 octombrie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 2254/3 octombrie 2016 a Centrului de Cultură “Augustin Bena“ Alba înregistrată 

la Consiliul Județean Alba cu nr. 17272/3 octombrie 2016. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia 

educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

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 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea 

activității așezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 26 alin. 3 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Centrului de Cultură “Augustin Bena“ 

Alba, acesta urmând să aibă structura prevăzuta în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 173/29 septembrie 2016 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 Managerul Centrului de Cultură “Augustin Bena“ 

Alba, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Centrului de Cultură “Augustin Bena“ Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

  

               CONTRASEMNEAZĂ 

                 PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU            

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 197 

Alba Iulia, 27 octombrie 2016
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Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 197/27 octombrie 2016 

 

STAT DE FUNCŢII 

AL CENTRULUI  DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

COMPARTIMENTUL PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE, 

 EDITARE TIPĂRITURI ȘI CDI 

1-3 Referent treapta IA  M 3 

4 Referent gradul I S 1 

5 Documentarist gradul I S 1 

SERVICIUL ANSAMBLUL ARTISTIC DE FANFARĂ  

ȘI ORCHESTRA DE CAMERĂ 

6 Şef serviciu gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL ANSAMBLUL ARTISTIC DE FANFARĂ 

7-8 Instrumentist treapta I (5 cu ½ normă)  2,5 

9 Instrumentist treapta III (2 cu ½ normă)  1 

10 Artist instrumentist gradul IA (1cu ½ normă) S 0,5 

11-12 Artist instrumentist gradul I (4 cu ½ normă) S 2 

COMPARTIMENTUL ORCHESTRA DE CAMERĂ 

13 Concert maestru gradul IA S 1 

14 Solist instrumentist treapta III M 1 

15-16 Artist instrumentist gradul II S 2 

SERVICIUL REDACȚIA „DISCOBOLUL” 

17 Șef serviciu S 1 

COMPARTIMENTUL REDACŢIA „DISCOBOLUL” 

18-19 Redactor gradul IA S 2 

20 Redactor gradul I S 1 

21 Redactor treapta I M 1 

22 Secretar redacţie gradul II S 1 

SERVICIUL ANSAMBLUL FOLCLORIC 

23 Şef serviciu gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL DANSURI POPULARE 

24 Dansator treapta I (1 cu ½ normă)  0,5 

25 Dansator treapta II (2 cu ½ normă)  1 

26-29 Dansator debutant (9 cu ½ normă)  4,5 

COMPARTIMENTUL ORCHESTRĂ ȘI SOLIȘTI VOCALI 

30-32 Solist instrumentist treapta I  3 

33 Artist instrumentist gradul I S 1 

34 Artist instrumentist gradul II S 1 

35 Solist vocal gradul I S 1 

36-37 Solist vocal treapta I  2 

38 Solist vocal treapta I ( 2 posturi cu ½ normă)  1 

39 Referent gradul IA S 1 

SERVICIUL DE FORMARE CONTINUĂ  

« ȘCOALA DE ARTE ȘI MEȘTESUGURI » 

40 Şef serviciu gradul I S 1 

COMPARTMENTUL MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE 

41-44 Muncitor calificat II  4 

45 Muncitor calificat  III  1 

46 Instructor treapta II M 1 

COMPARTIMENTUL ARTE 

47-49 Expert gradul I S 3 

50 Expert gradul II (1 cu ½ normă) S 0,5 
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51 Instructor treapta I M 1 

52 Instructor treapta III M 1,5 

53 Contabil şef gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV 

54 Referent de specialitate gradul II S 1 

55 Şofer I  M 1 

56 Îngrijitor   1 

COMARTIMENTUL RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE 

57 Referent gradul I A S 1 

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR, CONTABIL , BUGET,  

ACCESARE ȘI GESTIONARE PROGRAME ȘI PROIECTE 

58 Economist gradul IA S 1 

59 Referent treapta I M 1 

TOTAL 59 

 

  

                 CONTRASEMNNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU            
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

Consiliul Județean Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- raportul de specialitate nr. 18134 din 14 octombrie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului județean Alba; 

- solicitarea nr. 2805/6 octombrie 2016 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată sub nr. 

17696/7 octombrie 2016, la registratura Consiliului Județean Alba.  

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică 

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

și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

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

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației 

publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 68/28 aprilie 2016 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 Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei 

juridică şi relații publice și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

  

 

          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

                                                                 

 

 

 

 

Nr. 198 

Alba Iulia,  27 octombrie 2016  
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Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 198/27 octombrie 2016 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII 

AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcției 

  

Nivel 

studii 

Specialitatea 

  

Număr 

posturi  

 

COMITET DIRECTOR 

1 Manager II S 

 

1 

2 Director medical II S 

 

1 

3 Director financiar contabil II S Economist 1 

Total 3 

SECȚIA PNEUMOLOGIE I 

4 Medic șef secție gradul II S Pneumologie 1 

5-6 Medic primar S Pneumologie 2 

7-12 Asistent medical principal PL Medicină generală 6 

13 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

14-15 Asistent medical PL Medicină generală 2 

16-19 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 4 

20-24 Îngrijitor curățenie, brancardier  G Îngrijitor curățenie 5 

COMPARTIMENT TBC 

25 Medic specialist S Pneumologie 1 

26 Asistent medical principal-șef PL Medicină generală 1 

27-28 Asistent medical principal PL Medicină generală 2 

29-30 Asistent medical PL Medicină generală 2 

31 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

32-34 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 3 

35 Îngrijitor curățenie, brancardier  G Îngrijitor curățenie 1 

Total 32 

SECȚIA PNEUMOLOGIE II 

36 Medic șef secție gradul II S Pneumologie 1 

37 Medic primar S Pneumologie 1 

38-39 Medic specialist S Pneumologie 2 

40 Asistent medical principal-șef PL Medicină generală 1 

41-47 Asistent medical principal PL Medicină generală 7 

48 Asistent medical principal S Medicină generală 1 

49 Asistent medical S Medicină generală 1 

50-53 Asistent medical PL Medicină generală 4 

54 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

55-61 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 7 

62-67 Îngrijitor curățenie, brancardier  G Îngrijitor curățenie 6 

 Total 32 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

68 Șef  laborator gradul I S Laborator 1 

69 Medic primar S Laborator 1 

70 Biolog/biochimist S Biolog/biochimist 1 

71-72 Asistent medical principal PL Laborator 2 

73 Îngrijitor curățenie  G Îngrijitor curățenie 1 

 Total 6 

LABORATOR RADIOLOGIE 

74 Medic specialist S Radiologie 1 

75 Asistent medical principal PL Radiologie 1 

Total 2 

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCIONALE + Comp. ENDOSCOPIE BRONȘICĂ 

76-77 Medic specialist S Pneumologie 2 
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78 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

 Total 3 

FARMACIA 

79 Farmacist șef secție gradul I S Farmacie 1 

80 Asistent medical principal PL Farmacie 1 

81 Asistent medical PL Farmacie 1 

82 Îngrijitor curățenie G Îngrijitor curățenie 1 

 Total 4 

DISPENSAR TBC 

83 Medic primar S Pneumologie 1 

84 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

85 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

86 Îngrijitor curățenie G Îngrijitor curățenie 1 

Total 4 

STATISTICĂ MEDICALA 

87 Registrator medical debutant M   1 

 Total 1 

S.P.C.I.N (Ord. 916/2006) 

88 Medic specialist S Epidemiologie 1 

89 Asistent medical  PL Epidemiologie 1 

90 Infirmieră, agent DDD G Agent DDD 1 

 Total 3 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE 

91 Medic specialist S   1 

92 Consilier Juridic gr. II S  Jurist 1 

93 Economist gr. II  S  Economist 1 

 Total 3 

FINANCIAR CONTABILITATE 

94-95 Economist gr. IA S Economist 2 

96 Economist gr. I S Economist 1 

ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARE 

97 Referent specialitate gr. III S Economist 1 

Total 4 

BIROU RESURSE UMANE, ORGANIZARE, NORMARE, SALARIZARE 

98 Șef birou gr. I S Economist 1 

99 Economist gr. IA S Economist 1 

100 Referent specialitate gr. II S Economist 1 

JURIDIC 

101 Consilier juridic gr. II S Jurist 1 

SERVICII INTERNE (secretariat-registratură, arhivă) 

102 Referent tr. I M Referent 1 

103 Funcționar, arhivar  M Arhivar 1 

Total 6 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

104 Șef serviciu gr. I S Inginer 1 

APROVIZIONARE 

105 Referent/merceolog  tr. I M Merceolog   1 

106 Magaziner M   1 

COMPARTIMENT  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MUNCII, SITUAȚII DE URGENȚĂ, 

PROTECȚIE CIVILĂ 

107 Inginer gr. IA S Inginer 1 

TEHNIC 

108 Subinginer gr. I SSD Subinginer 1 

 

COMPARTIMENT INFORMATICA 

109 Analist, programat, gr. II S Informatică 1 

CAPELA 
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         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 
  

110 Preot gr. II S Preot 1 

 Total 8 

DESERVIRE GENERALĂ 

111 Portar,  paznic G Agent pază și ordine 1 

Total 1 

MUNCITORI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI ȘI INSTALAȚII 

112 Muncitor calificat tr. III   Instalator 1 

113 Muncitor calificat tr. II   Electrician 1 

Total 2 

MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE 

 Centrala termică 

114-115 Muncitor calificat tr. II   Fochist 2 

116 Muncitor calificat tr. III   Fochist 1 

Centrala telefonică 

117-118 Muncitor calificat tr. IV   Telefonist 2 

Confecționare, reparare și întreținere inventar moale 

119 Muncitor calificat tr. IV   Croitor 1 

Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri 

120 Muncitor necalificat tr. I   Manipulant bunuri 1 

Spații verzi 

121 Muncitor calificat tr. III   Horticultor 1 

122 Muncitor necalificat tr. I     1 

Frizeria 

123 Muncitor calificat tr. IV   Frizer 1 

Conducere auto 

124 Șofer tr. I   Șofer 1 

Total 11 

BUCĂTĂRIE 

125 Muncitor calificat tr. III   Bucătar 1 

126-127 Muncitor calificat tr. IV   Bucătar 2 

Total 3 

SPĂLĂTORIE 

128 Spălătoreasă cu gestiune M;G Spălătoreasă 1 

129 Spălătoreasă M;G Spălătoreasă 1 

Total 2 

GARDEROBA 

130 Garderobier M;G Garderobier 1 

Total 

TOTAL POSTURI 130 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului 

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

şi Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului 

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi Teatrului de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării 

managementului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi 

Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 18090/13 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 - Rapoartele Comisiilor de evaluare a managementului exercitat la Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba şi Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia.  

 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia 

educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport;   

Având în vedere prevederile:  

- art. 36, art. 37 alin. 2 și art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor de cultură, cu modificările si completările ulterioare; 

- Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 

management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, 

modelului-cadru al caietului de obiective, modelul-cadru al raportului de activitate, precum și modelul-

cadru recomandat pentru contractele de management pentru instituțiile publice de cultură, aprobat prin 

H.G. nr.1301/2009. 

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 rezultatul final al evaluării managementului asumat prin contractul de 

management nr. 12481/28 septembrie 2012 al domnului Gabriel Tiberiu RUSTOIU - director 

general al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, cuprins în anexa nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului asumat prin contractul de 

management nr. 12482/28 septembrie  2012 a doamnei Mioara POP - director al Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba, cuprins în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului asumat prin contractul de 

management nr. 12484/28 septembrie 2012 a doamnei Ioana BOGĂȚAN - director al Teatrului de 

Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, cuprins în anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4 Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba; Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcţiei de dezvoltare şi bugete, Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei 

publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 199 

Alba Iulia, 27 octombrie  2016 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 199/27 octombrie 

2016  sunt publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenței comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a 

secretariatului comisiei de concurs, pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, 

care va fi organizat în vederea încredințării managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 

Alba 

 

Consiliul Județean Alba întrunit în ședința ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de concurs, a comisiei de 

soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, pentru desfășurarea concursului de 

proiecte de management, ce se va organiza în vederea încredințării managementului Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de 

concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, pentru 

desfășurarea concursului de proiecte de management, ce se va organiza în vederea încredințării 

managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 18100 din 14 octombrie 2016 al Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia 

educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 16, art. 17 și art. 21 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice 

de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se înființează Comisia de concurs pentru desfășurarea concursului de proiecte de 

management, care va fi organizat în vederea încredințării managementului Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Ioan BODEA   - director executiv, Consiliul Județean Alba, în calitate de 

reprezentant al autorității;  

Matei DRÎMBĂREAN - director, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu 

Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 

Ana Maria GRIGORUȚ - bibliotecar-cercetător, Biblioteca Națională a României – 

Filiala Biblioteca Batthyaneum,  în calitate de  specialist; 

 

 Art. 2. Se înființează Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de 

management, ce se va organiza în vederea încredințării managementului Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Romana Maria RUSU - șef serviciu – Serviciul juridic și contencios – Direcția juridică și 

relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Lucian Emilian DOCEA - șef serviciu - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ – Direcția  gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic - Serviciul juridic-contencios - Direcția 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 Art. 3.  Se înființează secretariatul Comisiei de concurs pentru desfășurarea concursului de 

proiecte de management, ce se va organiza în vederea încredințării managementului Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Sorina OPREAN  - consilier superior, reprezentant compartiment de specialitate;   

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTkNmIvrbOAhWKVhQKHXcZAKYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bibnat.ro%2FFiliala-Biblioteca-Batthyaneum-s75-ro.htm&usg=AFQjCNH-pnnJBHpNVjPTtXeWxAoS_w3fMw
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Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;   

Diana Cecilia GIUREA - consilier juridic superior, reprezentant compartiment juridic 

 

 Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei 

juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. 

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

                                       

 

 

 

 

                             

Nr. 200 

Alba Iulia,  27 octombrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenței comisiilor de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și 

a secretariatelor comisiilor de concurs, pentru analizarea noilor proiecte de management ale 

managerilor Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Muzeului Național al Unirii Alba Iulia 

 

Consiliul Județean Alba întrunit în ședința ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de concurs, a comisiei de 

soluționare a contestațiilor și a secretariatelor comisiilor de concurs, pentru analizarea noilor proiecte de 

management ale managerilor Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Muzeului Național al Unirii 

Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de 

concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatelor comisiilor de concurs, pentru 

analizarea noilor proiecte de management ale managerilor Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și 

Muzeului Național al Unirii Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 18138 din 14 octombrie 2016 al Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia 

educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 16, art. 17, art. 21 și art. 43
1
 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 

publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 15 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 

management la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152 din 25 august 2016. 

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

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se înființează Comisia de concurs pentru analizarea noului proiect de management al 

managerului Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, care a obținut la evaluarea finală, rezultatul 

peste nota 9, în următoarea componență: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului Consiliul 

Județean Alba, în calitate de reprezentant al autorității;  

Mihaela SOLOCEANU - director Teatrul de Copii „Arlechino” Brașov, în calitate de  

specialist; 

Gavril CADARIU  - director, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Ariel” din Târgu-

Mureş, în calitate de  specialist; 

 

 Art. 2.  Se înființează secretariatul Comisiei de concurs pentru analizarea noului proiect de 

management al managerului Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, care a obținut la evaluarea 

finală, rezultatul peste nota 9, în următoarea componență: 

Sorina OPREAN  - consilier superior, reprezentant compartiment de specialitate;   

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;   

Liliana NEGRUȚ  - director executiv, reprezentant compartiment juridic 

 

Art. 3. Se înființează Comisia de concurs pentru analizarea noului proiect de management al 

managerului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, care a obținut la evaluarea finală, rezultatul peste 

nota 9, în următoarea componență: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului Consiliul 

Județean Alba, în calitate de reprezentant al autorității;  
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Matei DRÎMBĂREAN - director, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu 

Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 

Ana Maria GRIGORUȚ - bibliotecar-cercetător, Biblioteca Națională a României – 

Filiala Biblioteca Batthyaneum,  în calitate de  specialist; 

 

Art. 4.  Se înființează secretariatul Comisiei de concurs pentru analizarea noului proiect de 

management al managerului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, care a obținut la evaluarea finală, 

rezultatul peste nota 9, în următoarea componență: 

Sorina OPREAN  - consilier superior, reprezentant compartiment de specialitate;   

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;   

Liliana NEGRUȚ  - director executiv, reprezentant compartiment juridic 

 

 Art. 5. Se înființează Comisia de soluționare a contestațiilor pentru analizarea noului proiect 

de management al managerului Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și al managerului Muzeului 

Național al Unirii Alba Iulia, care au obținut la evaluarea finală, rezultate peste nota 9, în următoarea 

componență: 

Romana Maria RUSU - șef serviciu juridic contencios - Direcția juridică și relații publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Lucian Emilian DOCEA - șef serviciu - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ – Direcția  gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic - Serviciul juridic-contencios - Direcția 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 Art. 7. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei 

juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Muzeului 

Național al Unirii Alba Iulia. 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 201 

Alba Iulia, 27 octombrie 2016 

  

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTkNmIvrbOAhWKVhQKHXcZAKYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bibnat.ro%2FFiliala-Biblioteca-Batthyaneum-s75-ro.htm&usg=AFQjCNH-pnnJBHpNVjPTtXeWxAoS_w3fMw
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 18094/13 octombrie 2016 al Compartimentului Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Ţinând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

 - H.G. nr. 691/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, 

a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Zinca Marius; 

 - adresa nr. 533590/5 octombrie 2016 a Inspectoratului de Poliție Județean Alba cu privire la 

împuternicirea domnului comisar șef de poliție Cristian - Ioan DUNCA să îndeplinească atribuțiile 

funcției de șef al inspectoratului de poliție județean (înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 17596/6 octombrie 2016); 

 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17 - 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale 

de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

 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. Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

desemnarea domnului Marius ZINCA, ca urmare a exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice 

de subprefect al Judeţului Alba. 

Art. 2. Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

desemnarea domnului comisar șef de poliție Cristian-Ioan DUNCA - împuternicit la comanda 

Inspectoratului de Poliție al Județului Alba, în locul domnului comisar șef de poliție Mihai RUS.   

Art. 3. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba este 

următoarea: 

Președinte:  Dumitru FULEA  - consilier judeţean 

Membri:  Cristian-Ioan DUNCA - comisar șef de poliție, împuternicit la comanda  

      Inspectoratului de Poliție al Județului Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

Marius ZINCA  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean 

 Claudiu Vasile RĂCUCI - consilier judeţean 

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier judeţean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 
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 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Felician ITU   - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Dorel SOFICA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

 Art. 3. Prevederile art. 2-6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 

2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului Alba rămân valabile. 

 Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Alba, domnilor Marius Zinca, Mihai Rus, Cristian-Ioan Dunca, Direcţiei juridică și relații 

publice, Direcției dezvoltare și bugete, Biroului resurse umane și Compartimentului Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Nr. 202 

Alba Iulia,  27 octombrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea  “Planului operativ de acţiune privind prevenirea 

şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2016-2017” 

  

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea “Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi 

combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2016-2017”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea “Planului operativ de acţiune 

privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2016-2017”; 

- raportul de specialitate nr. 18166 din 17 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului la proiectul de hotărâre pentru aprobarea “Planului operativ de acţiune privind prevenirea 

şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2016-2017”; 

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

bugete, strategii, de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil 

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

  Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4-6, art. 10 lit. d şi lit. h, art. 14 şi art. 21 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

- art. 5 şi art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 22, art. 40 alin. 1 si art. 45 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 38, art. 27, art. 13, art. 14, art. 24, art. 25 din Normativul privind prevenirea şi 

combaterea înzăpezirii drumurilor publice - Indicativ A.N.D. nr. 525-2013, aprobat prin Ordinul 

comun al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2170 din 18 iunie 2013 şi al 

ministrului delegat pentru Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine nr. 289 din 17 iunie 

2013, 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 și completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă “Planul operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii 

drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2016-2017” conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei gestionarea patrimoniului 

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

              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

               Ion DUMITREL                                        Vasile BUMBU 
 

Nr. 203 

Alba Iulia, 27 octombrie 2016 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 203/27 octombrie 

2016  este publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor 

la societatea APA CTTA SA și aprobarea contractului de mandat 

care va fi încheiat cu reprezentantul Județului Alba 

în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APA CTTA SA 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală 

a Acționarilor la societatea APA CTTA SA și aprobarea contractului de mandat care va fi încheiat cu 

reprezentantul Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APA CTTA SA; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Județului 

Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APA CTTA SA și aprobarea contractului de 

mandat care va fi încheiat cu reprezentantul Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la 

societatea APA CTTA SA; 

- raportul de specialitate nr. 18264/18 octombrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba,  

- demisia domnului Aitai Marian Florin - reprezentantul Județului Alba în Adunarea Generală a 

Acționarilor la societatea APA CTTA SA Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 18282/18 octombrie 2016; 

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

bugete, strategii, de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin.2 lit. d şi art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice; 

  - Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2013 și urm. din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare); 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se constată încetarea calității de reprezentant al Județului Alba în Adunarea Generală a 

Acționarilor la societatea APA CTTA SA deținută de domnul Marian Florin AITAI. 

Art. 2. Se desemnează doamna Elisabeta Ana ANDRONE să reprezinte interesele Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii APA-CTTA SA Alba.  

Art. 3. Se aprobă Contractul de mandat ce se va încheia cu reprezentantul Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii APA-CTTA SA Alba, conform anexei -  parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Contractul de 

mandat ce se va încheia cu persoana desemnată, potrivit art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 5. În temeiul prezentei hotărâri vor fi efectuate modificările corespunzătoare la Oficiul 

Registrului Comerţului. 

Art. 6. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţia dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce  la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, societății Apa-CTTA SA Alba, domnului Marian Florin AITAI, doamnei 
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Elisabeta Ana ANDRONE, Direcţiei dezvoltare și bugete, Direcției juridice şi relații publice și Biroului 

resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

                 PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU    

 

Nr. 204 

Alba Iulia, 27 octombrie  2016 

Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 204/27 octombrie 2016 

CONTRACT DE MANDAT 

încheiat astăzi, ………………. 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. 

Brătianu nr. l, Judeţul Alba, reprezentat prin domnul Ion DUMITREL - preşedinte al Consiliului 

Judeţean Alba denumit în continuare  ”mandant”  

și 

Dl/Dna                                                    denumit în continuare „mandatar" a intervenit 

prezentul contract de mandat, în condiţiile şi limitele ce urmează a fi stabilite în cuprinsul contractului, 

în aplicarea Codului Civil român şi ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

       Art. 1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi 

pentru mandant, a atribuţiilor ce decurg din calitatea de acţionar majoritar al Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor Societăţii APA-CTTA S.A Alba 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2. Mandatarul se împuterniceşte să reprezinte interesele mandantului în vederea realizării 

obiectului contractului,  pe o perioada de 4 ani respectiv  până la data de 25.08.2020. 

   IV. OBLIGAŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 3. Obligaţiile mandantului: 

 a) să solicite  rapoarte  de activitate cu măsurile întreprinse de mandatar, pentru aducerea la 

îndeplinire a mandatului; 

 b) să convoace mandatarul oricând este necesar pentru iniţierea unor activităţi cu impact asupra 

evoluţiei economico-financiare a societăţii comerciale; 

Art. 4. Obligaţiile mandatarului: 

În realizarea prezentului contract, mandantul înţelege a împuternici mandatarul pentru a 

îndeplini atribuţiile stabilite prin cele de mai jos, fără mandat special: 

 a) stabilește bugetul de venituri şi cheltuieli și, după caz,  programul de activitate; 

 b) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de 

consiliul de administrație și auditorul financiar, și fixează dividendul; 

 c) numește, revocă și reînnoiește mandatul membrilor consiliului de administrație, în condițiile 

legii; 

 d) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de 

administrație; 

 e) monitorizează și evaluează performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura că 

sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; 

 f) fixează remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administrație; 

 g) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit 

financiar; 

 h) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale a 

Acționarilor, conform actului constitutiv al societății. 

         Art. 5. Mandatarul, prin excepţie de la competenţa acordată conform art. 4 va îndeplini      

următoarele obligaţii, pe baza unui mandat special prealabil din partea mandantului, pentru: 

 a) completarea sau după caz schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 

 b) schimbarea formei juridice a societății; 

 c) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societății; 

 d) dizolvarea anticipată a societății; 

 e) majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni; 
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 f) conversia datoriilor societăţii comerciale în acţiuni sau majorarea capitalului social prin 

compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia; 

 g) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; 

           h) gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății; 

 i) modificarea Actului constitutiv al societăţii. 

 Art. 6. În exercitarea mandatului, mandatarul se obligă să îndeplinească următoarele atribuţii: 

 a) să depună toate diligentele în scopul utilizării eficiente a capitalului societății; 

 b) să păstreze confidenţialitatea cu privire la activitatea societăţii pe toată durata mandatului, 

fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de la încetarea prezentului contract; 

 c) să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita funcţionarea 

normală a societăţii pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficienţele sau neregulile nu 

pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune măsurile ce consideră că sunt necesare; 

 d) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaţii, date asupra exerciţiului 

mandatului său sau legate de activitatea societăţii. 

        V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRŢILOR 

Art. 7. Răspunderea mandantului: 

a) răspunderea mandantului va fi operantă în situaţia nerespectării   obligaţiilor asumate prin 

prezentul  contract, precum şi în situaţia executării defectuoase şi a neexecutării  totale/parţiale a 

obligaţiilor asumate; 

b) mandantul va răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârşite de 

mandatar în exercitarea mandatului său; 

Art. 8. Răspunderea mandatarului: 

a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ţinut răspunzător 

atât pentru dol cât şi pentru culpă. În acest sens, răspunderea sa funcţionează pentru neexecutarea 

totală/parţială, cât şi pentru executarea defectuoasă a acestuia; 

b) producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisiuni în executarea 

mandatului atrage răspunderea civilă a mandatarului. În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter 

penal, mandatarul răspunde potrivit legii penale. 

VI. INDEMNIZAŢIA CUVENITĂ MANDATARULUI PENTRU EXERCITAREA      

MANDATULUI 

          Art. 9. Mandatul  se duce la îndeplinire ca sarcină de serviciu, cu titlu gratuit. 

     VII.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

       Art. 10. Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta încetează în următoarele   

condiţii: 

a) renunţarea mandatarului la mandatul său. În această situaţie, mandatarul este obligat să 

notifice mandantului cu cel puţin 30 de zile înainte renunţarea sa, în caz contrar rămânând obligat la 

daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca; 

b) revocarea de către mandant al mandatarului, în condiţiile legii; 

c) la expirarea perioadei stabilite ca durată a prezentului contract; 

d) în cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanţelor 

societăţii faţă de anul precedent; 

e) decesul mandatarului;      

VIII.  ALTE CLAUZE 

     Art. 11. Prevederile prezentului contract se pot modifica prin Act adiţional încheiat între părţile 

contractante. 

    Art. 12. Mandantul are dreptul de a declanşa procedurile privind stabilirea răspunderii 

mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală sau parţială ori executarea 

defectuoasă a mandatului. 

  Prezentul Contract de mandat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

 

                   MANDANT,       MANDATAR, 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

                      PREŞEDINTE                                                                

                    Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor 

la societatea Parcul Industrial Cugir SA și aprobarea contractului de mandat 

care va fi încheiat cu reprezentantul Județului Alba 

în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parcul Industrial Cugir SA 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală 

a Acționarilor la societatea Parcul Industrial Cugir SA și aprobarea contractului de mandat care va fi 

încheiat cu reprezentantul Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parcul 

Industrial Cugir SA; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Județului 

Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parcul Industrial Cugir SA și aprobarea 

contractului de mandat care va fi încheiat cu reprezentantul Județului Alba în Adunarea Generală a 

Acționarilor la societatea Parcul Industrial Cugir SA; 

- raportul de specialitate nr. 18266/18 octombrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba,  

- demisia domnului Aitai Marian Florin - reprezentantul Județului Alba în Adunarea Generală a 

Acționarilor la societatea Parcul Industrial Cugir SA, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 18285/18 octombrie 2016; 

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

bugete, strategii, de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin.2 lit. d şi art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice; 

  - Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2013 și urm. din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare); 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se constată încetarea calității de reprezentant al Județului Alba în Adunarea Generală a 

Acționarilor a societății Parcul Industrial Cugir SA deținută de domnul Marian Florin AITAI. 

Art. 2. Se desemnează doamna Dana GĂISEANU să reprezinte interesele Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a societății Parcul Industrial Cugir  SA. 

Art. 3. Se aprobă Contractul de mandat ce se va încheia cu reprezentantul Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a societății Parcul Industrial Cugir SA, conform anexei -  parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Contractul de 

mandat ce se va încheia cu persoana desemnată, potrivit art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 5. În temeiul prezentei hotărâri vor fi efectuate modificările corespunzătoare la Oficiul 

Registrului Comerţului. 

Art. 6. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţia dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce  la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
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Prefectului Judeţului Alba, societății Parcul Industrial Cugir SA, domnului Marian Florin AITAI, 

doamnei Dana GĂISEANU, Direcţiei dezvoltare și bugete, Direcției juridice şi relații publice și 

Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

                 PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU     

 

 

Nr. 205 

Alba Iulia, 27 octombrie  2016 

Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 205/27 octombrie 2016 

CONTRACT DE MANDAT 

încheiat astăzi, ………………. 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. 

Brătianu nr. l, Judeţul Alba, reprezentat prin domnul Ion DUMITREL - preşedinte al Consiliului 

Judeţean Alba denumit în continuare  ”mandant”  

și 

Dl/Dna                                                    denumit în continuare „mandatar" a intervenit 

prezentul contract de mandat, în condiţiile şi limitele ce urmează a fi stabilite în cuprinsul contractului, 

în aplicarea Codului Civil român şi ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

       Art. 1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi 

pentru mandant, a atribuţiilor ce decurg din calitatea de acţionar majoritar al Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor Societăţii Parcul Industrial Cugir S.A. 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2. Mandatarul se împuterniceşte să reprezinte interesele mandantului în vederea realizării 

obiectului contractului,  pe o perioada de 4 ani respectiv  până la data de 24.10.2017. 

   IV. OBLIGAŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 3. Obligaţiile mandantului: 

 a) să solicite  rapoarte  de activitate cu măsurile întreprinse de mandatar, pentru aducerea la 

îndeplinire a mandatului; 

 b) să convoace mandatarul oricând este necesar pentru iniţierea unor activităţi cu impact asupra 

evoluţiei economico-financiare a societăţii comerciale; 

Art. 4. Obligaţiile mandatarului: 

În realizarea prezentului contract, mandantul înţelege a împuternici mandatarul pentru a 

îndeplini atribuţiile stabilite prin cele de mai jos, fără mandat special: 

 a) stabilește bugetul de venituri şi cheltuieli și, după caz,  programul de activitate; 

 b) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de 

consiliul de administrație și auditorul financiar, și fixează dividendul; 

 c) numește, revocă și reînnoiește mandatul membrilor consiliului de administrație, în condițiile 

legii; 

 d) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de 

administrație; 

 e) monitorizează și evaluează performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura că 

sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; 

 f) fixează remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administrație; 

 g) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit 

financiar; 

 h) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale a 

Acționarilor, conform actului constitutiv al societății. 

         Art. 5. Mandatarul, prin excepţie de la competenţa acordată conform art. 4 va îndeplini      

următoarele obligaţii, pe baza unui mandat special prealabil din partea mandantului, pentru: 

 a) completarea sau după caz schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 

 b) schimbarea formei juridice a societății; 

 c) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societății; 
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 d) dizolvarea anticipată a societății; 

 e) majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni; 

 f) conversia datoriilor societăţii comerciale în acţiuni sau majorarea capitalului social prin 

compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia; 

 g) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; 

           h) gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății; 

 i) modificarea Actului constitutiv al societăţii. 

 Art. 6. În exercitarea mandatului, mandatarul se obligă să îndeplinească următoarele atribuţii: 

 a) să depună toate diligentele în scopul utilizării eficiente a capitalului societății; 

 b) să păstreze confidenţialitatea cu privire la activitatea societăţii pe toată durata mandatului, 

fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de la încetarea prezentului contract; 

 c) să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita funcţionarea 

normală a societăţii pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficienţele sau neregulile nu 

pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune măsurile ce consideră că sunt necesare; 

 d) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaţii, date asupra exerciţiului 

mandatului său sau legate de activitatea societăţii. 

        V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRŢILOR 

Art. 7. Răspunderea mandantului: 

a) răspunderea mandantului va fi operantă în situaţia nerespectării   obligaţiilor asumate prin 

prezentul  contract, precum şi în situaţia executării defectuoase şi a neexecutării  totale/parţiale a 

obligaţiilor asumate; 

b) mandantul va răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârşite de 

mandatar în exercitarea mandatului său; 

Art. 8. Răspunderea mandatarului: 

a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ţinut răspunzător 

atât pentru dol cât şi pentru culpă. În acest sens, răspunderea sa funcţionează pentru neexecutarea 

totală/parţială, cât şi pentru executarea defectuoasă a acestuia; 

b) producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisiuni în executarea 

mandatului atrage răspunderea civilă a mandatarului. În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter 

penal, mandatarul răspunde potrivit legii penale. 

VI. INDEMNIZAŢIA CUVENITĂ MANDATARULUI PENTRU EXERCITAREA      

MANDATULUI 

          Art. 9. Mandatul  se duce la îndeplinire ca sarcină de serviciu, cu titlu gratuit. 

     VII.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

       Art. 10. Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta încetează în următoarele   

condiţii: 

a) renunţarea mandatarului la mandatul său. În această situaţie, mandatarul este obligat să 

notifice mandantului cu cel puţin 30 de zile înainte renunţarea sa, în caz contrar rămânând obligat la 

daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca; 

b) revocarea de către mandant al mandatarului, în condiţiile legii; 

c) la expirarea perioadei stabilite ca durată a prezentului contract; 

d) în cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanţelor 

societăţii faţă de anul precedent; 

e) decesul mandatarului;      

VIII.  ALTE CLAUZE 

     Art. 11. Prevederile prezentului contract se pot modifica prin Act adiţional încheiat între părţile 

contractante. 

    Art. 12. Mandantul are dreptul de a declanşa procedurile privind stabilirea răspunderii 

mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală sau parţială ori executarea 

defectuoasă a mandatului. 

  Prezentul Contract de mandat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

 

                   MANDANT,       MANDATAR, 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

                      PREŞEDINTE                                                                

                    Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării evenimentelor 

prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

  Luând în dezbatere:  

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin 

Consiliul Judeţean Alba, şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării 

evenimentelor prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere 

între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în 

vederea organizării evenimentelor prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii “1 

Decembrie 1918” Alba Iulia; 

    - raportul de specialitate nr. 18323/18 octombrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

  - adresa nr. 18500/13 octombrie 2016 a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 18067/13 octombrie 2016;  

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

strategii, de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile : 

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

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

În temeiul dispoziţiilor 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 încheierea Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării evenimentelor prilejuite de 

împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia. 

Art. 2. Se alocă Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia suma de 25000 lei din bugetul propriu 

al Județului Alba, pentru organizarea la Alba Iulia, în perioada 18 – 19 noiembrie 2016, a acestor 

evenimente. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului 

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Direcției 

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

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

                  PREȘEDINTE            SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

                  Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 206 

Alba Iulia, 27 octombrie 2016  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 206/27 octombrie 2016 

 

       ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA 

   JUDEŢUL ALBA       JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba              Universitatea  “ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

   

ACORD DE ASOCIERE 

 

Încheiat între: 

 

Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar RO08TREZ24A675000203030X deschis la 

Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat legal prin Dl. Ion Dumitrel – preşedinte, în calitate de 

asociat, 

 

pe de o parte, şi 

 

Universitatea “ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Gabriel 

Bethlen,  nr. 5, judeţul Alba, CUI 5665935,  cont bancar RO06TREZ00220F335000XXXX deschis la 

Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin Dl. prof. univ. dr. Daniel Breaz – rector, în calitate de 

asociat, 

 

pe de altă parte, convin următoarele:  

 

INTRODUCERE 

A. Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu 

caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ, cu personalitate juridică, care are ca 

scop formarea profesională a studenţilor în concordanţă cu standardele europene ale învăţământului 

superior, precum şi promovarea cercetării științifice regionale. 

B. Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia își propune să organizeze o serie de evenimente cu 

prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate academică la Alba Iulia. 

C. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, este autoritatea administraţiei publice locale care 

asigură, conform legii, serviciile publice de interes judeţean, precum şi alte activităţi care au ca scop 

promovarea interesului judeţului şi a cetăţenilor săi, în domenii precum educaţie, cultură, turism, 

cooperare internaţională. 

D. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, își propune să sprijine organizarea acestor evenimente 

aniversare.   

 

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea la Alba Iulia, în colaborare  cu  

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, în perioada 18 - 19 noiembrie 2016, a evenimentelor 

prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.  

(2) Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului contractual pentru asigurarea organizării în 

condiţii optime a evenimentelor aniversare. 

(3) Manifestarea de înaltă ţinută se adresează studenţilor, cadrelor didactice, comunităţii academice din 

Judeţul Alba, contribuind la promovarea la nivel regional, naţional şi european a imaginii şi potențialului 

ştiinţific şi academic a județului Alba. 

Alături de întreg colectivul universităţii, membrii Comitetului de înființare, Rectorii universităţii sau 

reprezentanții lor, vor participa personalități care au contribuit la dezvoltarea instituțională în primii ani 

de activitate, toate personalitățile vieții socio-culturale, economice și științifice care au avut un aport 

special în dezvoltarea universităţii în fiecare etapă a evoluției, Președintele Academiei Române și 

Președintele Academiei de Științe a Moldovei, rectorii - membri ai Consiliului Național al Rectorilor, 

miniștrii educației și alți reprezentanți ai echipelor guvernamentale, reprezentanți ai structurilor din cadrul 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, colaboratori ai universității din instituțiile 

statului, ambasadori și reprezentanți ai corpurilor diplomatice, parteneri din educație, cercetare, cultură și 

mediul de afaceri, studenți ALUMNI cu cariere performante etc. 
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ARTICOLUL 2 -  DURATA ACORDULUI  

Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Hotărârea Consiliului Județean Alba și 

este valabil 30 de zile. 

 

ARTICOLUL 3 – RESURSELE FINANCIARE 

(1) Resursele financiare necesare realizarii evenimentului sunt constituite din contribuția Județului Alba, 

contribuția Municipiului Alba Iulia, contribuția Universității "1 Decembrie 1918" Alba lulia și din alte 

surse provenite din donații sau sponsorizări. 

(2) Contributia Județului Alba este în cuantum de 25000 lei. 

 

ARTICOLUL 4 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

(1) Județul Alba  

 alocă suma de 25.000 lei din bugetul propriu al Județului Alba pe anul 2016 necesară susținerii 

evenimentelor aniversare respectiv pentru  asigurarea materialelor promoţionale (albume foto, 

revistă şi banner/mash), precum și cheltuielile cu cazarea invitaților; 

 suma alocată va fi transferată în contul Universității "1 Decembrie 1918" Alba lulia; 

 suma alocată va fi utilizată strict pentru destinația indicată, în caz contrar urmând a fi recuperată.  

 

(2) Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia   

 asigură întreaga organizare și desfășurare a evenimentelor;  

 solicită în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite; 

 îşi asumă responsabilitatea utilizării sumei alocate prin prezentul Acord, în conformitate cu 

destinația stabilită; 

 prezintă Consiliului Județean Alba documentele justificative care să reflecte efectuarea plăților din 

suma acordată de Județul Alba; 

 întocmește un Raport de activitate privind desfășurarea evenimentelor și cheltuirea sumei alocate 

prin prezentul Acord; 

 suportă integral costurile necesare organizării evenimentelor, altele decât cele menționate în 

prezentul Acord;  

 va promova Județul Alba prin menționarea acestuia ca partener în organizarea evenimentului, pe 

parcursul promovării și desfășurării evenimentelor, inscripționând la loc vizibil denumirea și stema 

județului Alba; 

 

ARTICOLUL 5 – CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi va trebui să 

informeze partea asociată imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui 

asemenea conflict de interese. 

 

ARTICOLUL 6 – AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

Orice modificare a Acordului de Asociere trebuie făcută în scris, printr-un amendament care trebuie 

acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel 

puţin 10 zile înainte de data intrării în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor foarte bine 

justificate. 

 

 

ARTICOLUL 7 – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și cu bună 

credință. 

Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Acord. 

 

ARTICOLUL 8 – FORȚA MAJORĂ 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă 

executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o 

invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

 

Încheiat la Alba Iulia, la data de ___ octombrie 2016 în 4 (patru) exemplare originale în limba română. 
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            Judeţul Alba, prin                                                          Universitatea ”1 Decembrie 1918” 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA                                                                    Alba Iulia                          

                        

 

                 Președinte,                                                                                           Rector, 

             Ion DUMITREL                                                         Prof. Univ. Dr. Daniel Valer BREAZ 

 

                       

 

                                                 

 

            Director executiv, 

       Marian Florin AITAI 

      

 

 

 

           Director executiv,  

               Ioan Bodea         

 

 

 

 

            Vizat C.F.P.P.      

         

 

     

 

            Consilier juridic             
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 a 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, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 9 a 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 9 a 

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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 16378/20 septembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 1803/9 august 2016 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, înregistrată la 

registratura  Consiliului Judeţean Alba sub nr. 13949/9 august 2016; 

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

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

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; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

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.  Anexa nr. 9 ”Taxe şi tarife percepute de Centrul de Cultură „Augustin Bena”, în anul 

2016” 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,  se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

1. Taxe de şcolarizare pentru anul 2016 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Taxă 

lei/cursant/an 2016 

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ 

1 Acordeon 450 

2 Orgă 450 

3 Chitară 450 

4 Canto muzică uşoară şi muzică populară 450 

5 Muzică vocală tradiţională românească 450 

6 Canto – muzică uşoară 450 

7 Instrumente de suflat 450 

8 Instrumente cu coarde 450 
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9 Pian 450 

10 Vioară 450 

CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ 

1 Pictură 400 

2 Grafică 400 

3 Sculptură 400 

4 Artă foto 400 

5 Arta fotografică 400 

6 Artă video 400 

7 Artă digitală 400 

8 Design vestimentar 400 

9 Design ambiental 400 

10 Actorie 400 

11 Dans modern şi dans popular 400 

12 Dans modern 400 

13 Dans popular 400 

14 Muzică de fanfară 300 

15 Clasa inițiere fanfară Petrești 300 

CURSURI SCUTITE DE TAXE ŞCOLARE 

1 Arta lemnului - Arieşeni 0 

2 Cioplit în lemn - Horea 0 

3 Arta lemnului – Avram Iancu 0 

4 Ţesăruri tradiţionale – Bucerdea Vinoasă 0 

5 Ţesături tradiţionale - Biia 0 

6 Ţesături tradiţionale - Gîrda de Sus 0 

7 Ţesături tradiţionale - Sălciua 0 

8 Crestături în lemn - Şugag 0 

9 Încrustări în lemn - Şugag 0 

10 Ceramică - olărit - Sebeşel 0 

11 Dansuri populare - Sohodol 0 

12 Dansuri populare Fărău 0 

13 Dansuri populare - Tibru 0 

14 Dansuri populare - Căpîlna 0 

15 Pictură religioasă - Vinerea 0 

16 Pictură icoane pe sticlă ”Şcoala de la Laz” 0 

2. Tarife pentru serviciile prestate şi produsele realizate pentru anul 2016 

TARIFE ANSAMBLUL FOLCLORIC 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif -lei-  

an 2016 

1 Concert în aer liber şi în sală susţinut de orchestră 

(10 instrumentişti x 100 lei/oră/instrumentist) 

1.000 

lei/oră/orchestră 

2 Concert/spectacol/recital în aer liber şi/sau în sală 

susţinut de orchestra populară 

1.000 lei/spectacol 

3 Participări la alte acţiuni, evenimente (ex. evenimente 

corporate, înregistrări muzicale, acompaniament 

orchestral) 

4.000 - 10.000 lei/eveniment 

4 Solişti vocali 150 lei/melodie 

5 Solişti instrumentişti  150 lei/melodie 
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6 Dansuri populare 250 lei/dans 

TARIFE ANSAMBLUL DE FANFARĂ 

1 Concerte estivale în parcuri  1.000 lei/oră 

2 Concerte/spectacole estivale în parcuri 1.000 lei/spectacol 

3 Spectacole în sală şi în aer liber 2.500 

lei/reprezentaţie/2ore 

4 Concerte/spectacole în sală şi/sau în aer liber 2.000 lei/spectacol 

5 Ceremonii funerare  1.000 lei/oră 

6 Ceremonii funerare 1.000 lei/eveniment 

7 Participări la diverse acţiuni culturale (fii satului, ziua 

localităţilor) 

2.000 

lei/acţiune/1,5ore 

8 Participări la alte evenimente (ex. evenimente 

corporate) 

2.000 - 4.000 lei/eveniment 

TARIFE ORCHESTRA DE CAMERĂ 

1 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau în 

sală-muzică de cameră (cvartet, cvintet, sextet de 

coarde) 

1.500 lei 

2 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau în 

sală-orchestra de cameră/orchestra simfonică (peste 

16 artişti) 

5.000 – 10.000 lei 

3 Participări la alte evenimente (ex. evenimente 

corporate, expoziţii, etc.) 

1.200 – 10.000 lei 

TARIFE OBIECTE CLASELE DE ARTA LEMNULUI 

1 Tulnic 10 cm 4 lei 

2 Tulnic 20 cm 5 lei 

3 Tulnic 30 cm  8 lei 

4 Tulnic 60 cm 10 lei 

5 Doniţa mică  8 lei 

6 Doniţa mare 10 lei 

TARIFE OBIECTE CLASELE DE TESUT TRADIŢIONAL-CUSĂTURI 

1 Trăistuţă mică 8 lei 

2 Trăistuţă medie 10 lei 

3 Trăistuţă mare 15 lei 

4 Preş 30 lei/mp 

5 Ţesături  7 lei/mp 

6 Cusături - motive populare  50  lei/mp 

TARIFE – OBIECTE CLASA DE CERAMICĂ-OLĂRIT 

1 Vase de ceramică mici      3 lei/buc 

2 Vase de ceramică medii 7  lei/buc 

3 Vase de ceramică mari 10 lei/buc 

Art. 2.   Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba si pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției gestionarea patrimoniului  și Direcţiei juridică şi 

relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                 PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU        

                                                                                       

 

 

 

 

 

Nr. 207 

Alba Iulia,  27 octombrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului 

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

și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

pentru trimestrul III al anului 2016 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor 

publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 

2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului 

local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a 

bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 

trimestrul III al anului 2016; 

 - raportul de specialitate nr. 18238 din 17 octombrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, de avizul favorabil al Comisiei 

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

Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate și protecție socială; 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a 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 și 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 contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru trimestrul III al 

anului 2016 conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pentru trimestrul III al anului 

2016  conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru trimestrul 

III al anului 2016 conform anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și 

subvenţii din bugetul local pentru trimestrul III al anului 2016 conform anexei nr. 4 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei dezvoltare și bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Nr. 208  

Alba Iulia, 27 octombrie 2016  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 208/27 octombrie 2016 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA 

PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2016 

    lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 
Prevederi  

Execuție la 

30.09.2016 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

000102 180.887.340 146.869.520 149.622.675 

I.  VENITURI CURENTE 0002 122.665.340 99.047.520 102.570.144 

A.  VENITURI FISCALE 0003 140.593.000 115.232.780 108.587.394 

A1. IMPOZIT PE VENIT,  PROFIT  ȘI 

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE 

0006 55.859.000 48.682.600 45.644.197 

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 0402 55.859.000 48.682.600 45.644.197 

A2.  IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI 

SERVICII 

0010 84.734.000 66.550.180 62.943.197 

Sume defalcate din TVA 1102 83.368.000 65.201.000 61.800.000 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 

bunurilor sau pe desfășurarea de activități 

1602 1.366.000 1.349.180 1.143.197 

B.   VENITURI NEFISCALE (0013+0014) 0012 -17.927.660 -16.185.260 -6.017.250 

B1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 60.000 58.000 382.982 

Venituri din proprietate 3002 60.000 58.000 382.982 

B2.  VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 -17.987.660 -16.243.260 -6.400.232 

Venituri din prestări servicii și alte activități 3302 1.268.000 1.068.000 1.058.661 

Amenzi, penalități și confiscări 3502 70.000 69.000 31.620 

Diverse venituri 3602 170.000 169.000 109.487 

Donații și sponsorizări 370201 0 0   

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru 

finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului 

local(cu semnul minus) 

370203 -19.495.660 -17.549.260 -7.600.000 

IV.  SUBVENȚII 0017 58.222.000 47.822.000 47.052.531 

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

0018 58.222.000 47.822.000 47.052.531 

Subvenții de la bugetul de stat 4202 58.222.000 47.822.000 47.052.531 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

5002 180.887.340 146.869.520 125.370.207 

Autorități publice și acțiuni externe 5102 15.037.180 11.464.320 8.982.454 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 15.037.180 11.464.320 8.982.454 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10 7.500.000 5.732.500 5.334.896 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5102.20 6.826.180 5.080.820 3.404.998 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 711.000 651.000 242.560 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5102.59 0 0 0 

Autorități executive și legislative 510201 15.037.180 11.464.320 8.982.454 

Autorități executive 51020103 15.037.180 11.464.320 8.982.454 

Alte servicii publice generale 5402 2.065.000 1.749.500 1.348.419 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 2.065.000 1.749.500 1.348.419 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10 420.000 340.000 328.280 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5402.20 725.000 697.000 307.639 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

5402.51 920.000 712.500 712.500 

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul 

curent 

5408501 0 0   

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 

540210 920.000 712.500 712.500 

Alte servicii publice generale 540250 1.145.000 1.037.000 635.919 

Tranzacții privind datoria publica și 5502 3.185.200 2.360.000 1.103.228 
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împrumuturi 

CHELTUIELI CURENTE 5502.01 3.185.200 2.360.000 1.103.228 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5502.20 200.000 160.000 79.153 

TITLUL III DOBÂNZI 5502.30 2.985.200 2.200.000 1.024.075 

Apărare 6002 336.000 285.000 183.708 

CHELTUIELI CURENTE 6002.01 336.000 285.000 183.708 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6002.20 336.000 285.000 183.708 

Apărare națională 600202 336.000 285.000 183.708 

Ordine publică și siguranță națională 6102 213.000 180.000 79.228 

CHELTUIELI CURENTE 6102.01 213.000 180.000 79.228 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6102.20 213.000 180.000 79.228 

Protecție civilă și protecția contra incendiilor 

(protecție civilă nonmilitară) 

610205 213.000 180.000 79.228 

ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 20.196.460 16.290.050 11.273.959 

CHELTUIELI CURENTE 6502.01 20.196.460 16.290.050 11.273.959 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 4.624.410 4.455.630 3.283.000 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6502.20 547.300 348.500 247.647 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6502.51 6.974.050 6.066.220 4.303.811 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6502.55 40.000 40.000 40.000 

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6502.57 8.010.700 5.379.700 3.399.501 

Învățământ preșcolar și primar 650203 8.008.000 5.377.000 3.396.815 

Învățământ primar 65020302 8.008.000 5.377.000 3.396.815 

Învățământ  nedefinibil prin nivel 650207 12.148.460 10.873.050 7.837.144 

Învățământ special 65020704 12.148.460 10.873.050 7.837.144 

Alte cheltuieli în domeniul învățământului 650250 40.000 20.000 40.000 

SĂNĂTATE 6602 567.000 567.000 429.140 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 567.000 567.000 429.140 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6602.51 567.000 567.000 429.140 

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 660206 567.000 567.000 429.140 

Spitale generale 66020601 567.000 567.000 429.140 

Cultură, recreere și religie 6702 26.943.000 21.055.600 19.249.828 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 26.943.000 21.055.600 19.249.828 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6702.10 1.120.000 854.000 829.836 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6702.20 1.670.000 1.206.000 919.462 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6702.51 7.953.000 6.044.600 5.022.600 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 2.100.000 2.100.000 1.955.000 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 14.100.000 10.851.000 10.522.930 

Servicii culturale 670203 5.990.000 4.531.600 1.258.056 

Biblioteci publice comunale, orășenești, 

municipale 

67020302 1.645.000 1.345.500 271.756 

Muzee 67020303 3.080.000 2.317.500 709.000 

Instituții publice de spectacole și concerte 67020304 1.265.000 868.600 277.300 

Servicii recreative și sportive 670205 2.100.000 2.100.000 1.955.000 

Sport 67020501 2.100.000 2.100.000 1.955.000 

Servicii religioase 670206 14.100.000 10.851.000 10.522.930 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 

religiei 

670250 4.753.000 3.573.000 481.898 

Asigurări și asistență socială 6802 96.240.000 79.731.000 75.096.765 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 96.240.000 79.731.000 75.096.765 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10 23.050.000 17.295.000 16.238.539 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6802.20 15.604.000 15.250.000 12.618.010 

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6802.57 57.586.000 47.186.000 46.240.216 

Asistență socială pentru familie și copii 680206 96.240.000 79.731.000 75.096.765 

Locuințe, servicii și dezvoltare publică 7002 0 0 0 
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CHELTUIELI CURENTE 7002.01 0 0 0 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7002.55 0 0 0 

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice 700205 0 0 0 

Alimentare cu apă 70020501 0 0 0 

Protecția mediului 7402 387.500 320.000 80.562 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 387.500 320.000 80.562 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7402.20 387.500 320.000 80.562 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7402.55       

Reducerea și controlul poluării 740203 17.500 17.500 11.657 

Salubritate și gestiunea deșeurilor 740205 370.000 302.500 68.905 

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74020502 370.000 302.500 68.905 

 Acțiuni generale economice, comerciale și de 

muncă 

8002 0 0 0 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 0 0 0 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 8002.59 0 0   

Acțiuni generale economice și comerciale 800201 0 0 0 

Programe de dezvoltare regională  și socială 80020110 0 0 0 

Agricultură, silvicultură, piscicultură și 

vânătoare 

8302 603.000 603.000 559.000 

CHELTUIELI CURENTE 8302.01 603.000 603.000 559.000 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

8302.51 603.000 603.000 559.000 

Agricultură 830203 603.000 603.000 559.000 

Camere agricole 83020307 603.000 603.000 559.000 

Transporturi 8402 14.354.000 11.689.550 6.697.151 

CHELTUIELI CURENTE 8402.01 10.043.000 8.449.550 3.464.197 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8402.20 10.043.000 8.449.550 3.464.197 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 8402.79 4.311.000 3.240.000 3.232.954 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 8402.81 4.311.000 3.240.000 3.232.954 

Transport rutier 840203 13.179.000 10.869.000 6.510.668 

Drumuri și poduri 84020301 13.179.000 10.869.000 6.510.668 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 840250 1.175.000 820.550 186.483 

Alte acțiuni economice 8702 760.000 574.500 286.765 

CHELTUIELI CURENTE 8702.01 760.000 574.500 286.765 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  IT 8702.20 660.000 474.500 186.765 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

8702.51 100.000 100.000 100.000 

Turism 870204 660.000 474.500 186.765 

Alte acțiuni economice 870250 100.000 100.000 100.000 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 0 0 24.252.468 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

000102 45.212.370 43.265.970 71.110.304 

VENITURI CURENTE 0002 19.495.660 17.549.260 7.669.714 

VENITURI NEFISCALE 0012 19.495.660 17.549.260 7.669.714 

C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 19.495.660 17.549.260 7.669.714 

Diverse venituri 3602     69.714 

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor 

precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare 

360232     69.714 

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 3702 19.495.660 17.549.260 7.600.000 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 370204 19.495.660 17.549.260 7.600.000 

VENITURI DIN CAPITAL 0015     364 

Venituri din valorificarea unor bunuri  3902     364 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

instituțiilor publice 

390201     364 

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 4002 0 0 39.000.000 

Sume din excedentul bugetului local utilizate 

pentru  finanțarea cheltuielilor secțiunii de 

400214 0 0 39.000.000 
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dezvoltare 

Sume primite în cadrul mecanismului 400216 0 0   

IV.  SUBVENȚII 0017 9.024.750 9.024.750 7.676.968 

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

0018 9.024.750 9.024.750 7.676.968 

Subvenții de la bugetul de stat 4202 9.024.750 9.024.750 7.676.968 

Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plăților efectuate și prefinanțări 

4502 16.691.960 16.691.960 16.763.258 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

5002 97.516.310 91.206.920 58.535.536 

Autorități publice și acțiuni externe 5102 5.187.800 3.789.400 2.497.622 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 0 0 0 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN 

FEN 

5102.56 0 0   

CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 5.187.800 3.789.400 2.497.622 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 5.187.800 3.789.400 2.497.622 

Autorități executive și legislative 510201 5.187.800 3.789.400 2.497.622 

Autorități executive 51020103 5.187.800 3.789.400 2.497.622 

Alte servicii publice generale 5402 510.130 510.130 179.500 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 5.500 5.500 5.500 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

5402.51 5.500 5.500 5.500 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 504.630 504.630 174.000 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 504.630 504.630 174.000 

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 

540210 5.500 5.500 5.500 

Alte servicii publice generale 540250 604.630 310.000 174.000 

Apărare 6002 90.000 90.000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 90.000 90.000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6002.71 90.000 90.000   

Apărare națională 600202 90.000 90.000 0 

Ordine publica și siguranță națională 6102 357.000 357.000 0 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6102.55       

CHELTUIELI DE CAPITAL 6102.70 357.000 357.000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6102.71 357.000 357.000   

Protecție civilă și protecția contra incendiilor 

(protecție civilă nonmilitară) 

610205 357.000 357.000 0 

ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 10.000 10.000 6.480 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6502.70 10.000 10.000 6.480 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6502.71 10.000 10.000 6.480 

Învățământ nedefinibil prin nivel 650207 10.000 10.000 6.480 

Învățământ special 65020704 10.000 10.000 6.480 

Sănătate 6602 10.810.610 10.101.610 1.887.622 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 10.810.610 10.101.610 1.887.622 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6602.51 10.810.610 10.101.610 1.887.622 

Servicii  medicale în unități sanitare cu paturi 660206 10.810.610 10.101.610 1.887.622 

Spitale generale 66020601 10.810.610 10.101.610 1.887.622 

Cultură, recreere și religie 6702 355.000 355.000 48.000 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 200.000 200.000 48.000 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6702.51 200.000 200.000 48.000 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 155.000 155.000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6702.71 155.000 155.000 0 

Servicii culturale 670203 160.000 160.000 25.000 

Biblioteci publice comunale, orășenești, 

municipale 

67020302 0 0 0 
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Muzee 67020303 75.000 75.000 25.000 

Instituții publice de spectacole și concerte 67020304 85.000 85.000   

Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și 

religiei 

670250 195.000 195.000 23.000 

Asigurări și asistență socială 6802 2.250.000 2.125.000 1.271.773 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 0 0 0 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN 

FEN 

6802.56 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 2.250.000 2.125.000 1.271.773 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 2.250.000 2.125.000 1.271.773 

Asistență socială pentru familie și copii 680206 2.250.000 2.125.000 1.271.773 

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și 

asistenței  sociale 

680250 0 0 0 

Locuințe, servicii și dezvoltare publică 7002 200.000 200.000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 200.000 200.000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7002.71 0 0 0 

TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 7002.72 200.000 200.000 0 

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice 700205 0 0 0 

Alimentare cu apă 70020501 0 0 0 

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și 

dezvoltării comunale 

700250 200.000 200.000 0 

Protecția mediului 7402 64.822.070 64.822.070 48.944.561 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 64.567.070 64.567.070 48.921.941 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN 

FEN 

7402.56 5.396.000 5.396.000 5.308.493 

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-

2020 

7402.58 59.171.070 59.171.070 43.613.448 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 255.000 255.000 22.620 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 255.000 255.000 22.620 

Reducerea și controlul poluării 740203 351.000 351.000 118.256 

Salubritate și gestiunea deșeurilor 740205 64.471.070 64.471.070 48.826.305 

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74020502 64.471.070 64.471.070 48.826.305 

Acțiuni generale economice, comerciale și de 

muncă 

8002 225.000 180.000 170.000 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 225.000 180.000 170.000 

TITLUL IV TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

8002.51 0 0 0 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 225.000 180.000 170.000 

Acțiuni generale economice și comerciale 800201 225.000 180.000 170.000 

Programe de dezvoltare regională și socială 80020110 225.000 180.000 170.000 

Transporturi 8402 12.673.700 8.641.710 3.529.978 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 12.673.700 8.641.710 3.529.978 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 12.673.700 8.641.710 3.529.978 

TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 8402.72 0 0 0 

Transport rutier 840203 12.666.000 8.634.010 3.522.311 

Drumuri și poduri 84020301 12.666.000 8.634.010 3.522.311 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 840250 7.700 7.700 7.667 

Alte acțiuni economice 8702 25.000 25.000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8702.70 25.000 25.000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8702.71 25.000 25.000 0 

Turism 870204 25.000 25.000 0 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 -52.303.940 -47.940.950 12.574.768 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 208/27 octombrie 2016 

 

 

 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PENTRU 

TRIMESTRUL III AL ANULUI 2016 

 

    

lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi         

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuție 

la 

30.09.2016 

CHELTUIELI TOTAL : 5007 661.840 661.840 0 

Protecția mediului 7407 661.840 661.840 0 

CHELTUIELI CURENTE 7407.01 661.840 661.840 0 

TITLUL VIII PROIECTE CU 

FINANȚARE DIN FEN 7407.56 0 0 0 

TITLUL X PROIECTE CU 

FINANȚARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-

2020 7407,58 661.840 661.840   

Reducerea și controlul poluării 740703 0 0   

Salubritate și gestiunea deșeurilor 740705 661.840 661.840 0 

Colectarea, tratarea și distrugerea 

deșeurilor 74070502 661.840 661.840 0 

 

 

 

                             CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 208/27 octombrie 2016 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE 

NERAMBURSABILE PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2016 

 

    

lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi         

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuție la 

30.09.2016 

TOTAL VENITURI ALE 

SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 000108 8.014.740,00 8.014.740,00 1.980.587,00 

I.  VENITURI CURENTE    446.000,00 446.000,00 61.000,00 

C.VENITURI NEFISCALE   446.000,00 446.000,00 61.000,00 

C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI 

SERVICII    446.000,00 446.000,00 61.000,00 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvențiile  3708 446.000,00 446.000,00 61.000,00 

Sume primite de la administrațiile 

locale în cadrul unor programe cu 

finanțare nerambursabilă  
370806 446.000,00 446.000,00 61.000,00 

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE   1.631.970,00 1.631.970,00 1.631.594,00 

Încasări din rambursarea 

împrumuturilor acordate 4008 1.631.970,00 1.631.970,00 1.631.594,00 

Sume utilizate din excedentul anului 

precedent pentru efectuarea de 

cheltuieli 400815 1.631.970,00 1.631.970,00 1.631.594,00 

IV. SUBVENȚII    1.135.310,00 1.135.310,00 287.993,00 

Subvenții de la alte nivele ale 

administrației publice  0018 1.135.310,00 1.135.310,00 287.993,00 

Subvenții de la bugetul de stat 4208 1.135.310,00 1.135.310,00 287.993,00 

Cofinanțare publică acordată în 

cadrul mecanismului SEE 420860 1.135.310,00 1.135.310,00 287.993,00 

Sume primite de la UE/alți donatori 

în contul plăților efectuate și 

prefinanțări 4508 4.801.460,00 4.801.460,00 0,00 

Mecanismul financiar SEE 450817 4.801.460,00 4.801.460,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 4908 8.014.740,00 8.014.740,00 1.416.148,00 

Cheltuieli curente 08.01 8.014.740,00 8.014.740,00 1.416.148,00 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 08.55 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

Transferuri interne 08.5501 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

Programe comunitare 08.550107 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din 

FEN postaderare 08.56 7.968.740,00 7.968.740,00 1.410.013,00 

Mecanismul financiar SEE 08.5617 7.968.740,00 7.968.740,00 1.410.013,00 

Finanțare națională 08.561701 1.145.310,00 1.145.310,00 207.979,00 

Finanțare externă nerambursabilă 08.561702 6.423.430,00 6.423.430,00 1.178.544,00 

Cheltuieli neeligibile 08.561703 400.000,00 400.000,00 23.490,00 

Partea a III-a CHELTUIELI 

SOCIAL CULTURALE 6308 7.968.740,00 7.968.740,00 1.410.013,00 

Cultură, recreere și religie 6708 7.968.740,00 7.968.740,00 1.410.013,00 

CHELTUIELI CURENTE 6708.01 7.968.740,00 7.968.740,00 1.410.013,00 
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Titlul VIII Proiecte cu finanțare din 

FEN postaderare 6708.56 7.968.740,00 7.968.740,00 1.410.013,00 

Mecanismul financiar SEE 6708.5617 7.968.740,00 7.968.740,00 1.410.013,00 

Finanțare națională 6708.561701 1.145.310,00 1.145.310,00 207.979,00 

Finanțare externă nerambursabilă 6708.561702 6.423.430,00 6.423.430,00 1.178.544,00 

Cheltuieli neeligibile 6708.561703 400.000,00 400.000,00 23.490,00 

Alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii și religiei 670850 7.968.740,00 7.968.740,00 1.410.013,00 

Partea a IV-a SERVICII ȘI 

DEZVOLTARE PUBLICĂ, 

LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 6908 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică 7008 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

Cheltuieli curente 7008,01 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 7008,55 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

A. Transferuri interne 7008,5501 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

Programe comunitare 7008,55011 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

Alte servicii în domeniile 

locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

comunale 700850 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

 

 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 4 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 208/27 octombrie 2016 

 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR 

FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL III 

AL ANULUI 2016 

    lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuție 

la 

30.09.2016 

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 000110 105.161.810 87.893.630 79.196.019 

I.  VENITURI CURENTE  0010 94.661.930 79.521.240 71.280.076 

C.VENITURI NEFISCALE 0012 94.661.930 79.521.240 71.280.076 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 100.200 75.200 71.824 

Venituri din proprietate 3010 100.000 75.000 71.824 

Venituri din concesiuni și închirieri 301005 100.000 75.000 71.824 

Venituri din dobânzi 3110 200 200 0 

Alte venituri din dobânzi 311003 200 200 0 

C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 94.561.730 79.446.040 71.208.252 

Venituri din prestări de servicii și alte activități 3310 94.739.940 79.624.250 71.335.816 

Venituri din prestări de servicii 331008 187.000 177.000 179.115 

Venituri din contractele încheiate cu casele de 

asigurări sociale de sănătate 

331021 74.382.260 63.091.290 56.425.901 

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de 

sănătate publică alocate de la bugetul de stat 

331030 10.519.000 8.219.100 7.630.243 

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de 

sănătate publică alocate din venituri proprii ale 

Ministerului Sănătății 

331031 3.288.000 2.695.000 2.409.990 

Venituri din contractele încheiate cu institutele de 

medicină din sume alocate de la bugetul de stat 

331032 1.743.000 1.311.000 1.103.917 

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 331050 4.620.680 4.130.860 3.586.650 

Diverse venituri 3610 85.090 85.090 75.481 

Sume provenite din finanțarea anilor precedenți 361032 0 0 1.214 

Alte venituri 361050 85.090 85.090 74.267 

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 3710 -263.300 -263.300 -203.045 

Donații și sponsorizări 371001     0 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru 

finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 

371003 -263.300 -263.300 -203.045 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 356.880 345.290 256.341 

Operațiuni financiare 4010 356.880 345.290 256.341 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 

efectuarea de cheltuieli 

401015 356.880 345.290 256.341 

IV.  SUBVENȚII  17 10.143.000 8.027.100 7.659.602 

 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMNISTRAȚIEI PUBLICE 
18 10.143.000 8.027.100 7.659.602 

Subvenții de la alte administrații 4310 10.143.000 8.027.100 7.659.602 

Subvenții pentru instituții publice 431009 8.973.000 6.857.100 5.835.100 

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea 

cheltuielilor curente din domeniul sănătății 

431010 567.000 567.000 429.140 

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea 

camerelor agricole 

431015 603.000 603.000 559.000 

Subvenții din bugetul Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea 

creșterilor salariale 

431033     836.362 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

4910 105.161.800 87.893.630 77.668.008 
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Alte servicii publice generale 5410 990.590 768.000 610.490 

CHELTUIELI CURENTE 541001 990.590 768.000 610.490 

Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 714.000 540.000 462.468 

Titlul II Bunuri și servicii 5410.20 276.590 228.000 148.022 

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 541010 990.590 768.000 610.490 

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 5510 140.000 109.500 62.827 

CHELTUIELI CURENTE 5510.01 140.000 109.500 62.827 

Titlul II Bunuri și servicii 5510.20 32.000 25.500 12.024 

Titlul III Dobânzi 5510.30 108.000 84.000 50.803 

Sănătate 6610 92.831.210 78.067.840 69.869.475 

CHELTUIELI CURENTE   6610.01 92.831.210 78.067.840 69.869.475 

Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 61.319.000 47.982.000 46.819.916 

Titlul II Bunuri și servicii   6610.20 30.906.210 29.617.840 22.586.556 

Titlul III Dobânzi 6610.30 0 0 0 

Titlul X Alte cheltuieli   6610.59 54.000 54.000 51.903 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 6610.79 552.000 414.000 411.100 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 6610.81 552.000 414.000 411.100 

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 661006 92.831.210 78.067.840 69.869.475 

Spitale generale 66100601 92.831.210 78.067.840 69.869.475 

Cultură, recreere și religie 6710 9.004.000 6.870.290 5.596.406 

CHELTUIELI CURENTE   6710.01 9.004.000 6.870.290 5.596.406 

Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 4.622.900 3.564.100 3.212.162 

Titlul II Bunuri și servicii   6710.20 4.381.100 3.306.190 2.384.244 

Servicii culturale 671003 5.296.010 3.936.790 3.224.841 

Muzee 67100303 3.971.010 3.038.190 2.601.802 

Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 1.325.000 898.600 623.039 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 671050 3.708.000 2.933.500 2.371.565 

Agricultură, silvicultură,  piscicultură și vânătoare 8310 696.000 686.000 602.214 

CHELTUIELI CURENTE   8310.01 696.000 686.000 602.214 

Titlul I Cheltuieli de personal   8310.10 596.000 596.000 551.085 

Titlul II Bunuri și servicii   8310.20 100.000 90.000 51.129 

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 831003 696.000 686.000 602.214 

Camere agricole 83100307 696.000 686.000 602.214 

Alte acțiuni economice 8710 1.500.000 1.392.000 926.596 

CHELTUIELI CURENTE   8710.01 1.500.000 1.392.000 926.596 

Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 412.000 311.000 287.587 

Titlul II Bunuri și servicii   8710.20 1.088.000 1.081.000 639.009 

Alte acțiuni economice 871050 1.500.000 1.392.000 926.596 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 10 0 1.528.011 

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 000110 11.395.680 10.686.680 2.201.857 

Venituri nefiscale  0012 263.300 263.300 203.045 

 Vânzări de bunuri și servicii 0014 263.300 263.300 203.045 

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 3710 263.300 263.300 203.045 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 371004 263.300 263.300 203.045 

 Venituri din capital 0015 0 0 3.414 

Venituri din valorificarea unor bunuri 3910 0 0 3.414 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor 

publice 

391001 0 0 1.761 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 391050 0 0 1.653 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 54.270 54.270 54.276 

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 4010 54.270 54.270 54.276 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 

efectuarea de cheltuieli 

401015 54.270 54.270 54.276 

 Subvenții : 0017 11.016.110 10.307.110 1.941.122 

Subvenții de la bugetul de stat 4210 0 0 0 
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Subvenții de la bugetul de stat pentru instituțiile 

publice finanțate parțial sau integral din venituri 

proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare 

421039 0 0 0 

 Subvenții de la alte administrații  4310 11.016.110 10.307.110 1.941.122 

 Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sănătății 

431014 9.452.610 8.743.610 1.887.622 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru 

finanțarea investițiilor în sănătate 

431016 1.358.000 1.358.000 0 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru 

finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de 

comunicații în urgența în sănătate 

43101601 1.358.000 1.358.000 0 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru 

finanțarea reparațiilor capitale în sănătate 

43101602     0 

 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii 

de dezvoltare 

431019 205.500 205.500 53.500 

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 

efectuate și prefinanțări 

4510 62.000 62.000 0 

Fondul European de Dezvoltare Regională 451001 62.000 62.000 0 

Alte facilități și instrumente postaderare 451016 62.000 62.000 0 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

4910 11.395.680 10.686.680 1.782.099 

Alte servicii publice generale 5410 5.500 5.500 5.400 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5410.70 5.500 5.500 5.400 

Titlul XII Active nefinanciare 5410.71 5.500 5.500 5.400 

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 541010 5.500 5.500 5.400 

Sănătate 6610 10.926.880 10.217.880 1.605.048 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN 

FEN 

6610.56 116.270 116.270 53.760 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 10.810.610 10.101.610 1.551.288 

Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 10.810.610 10.101.610 1.551.288 

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 661006 10.926.880 10.217.880 1.605.048 

Spitale generale 66100601 10.926.880 10.217.880 1.605.048 

Cultură, recreere și religie 6710 369.300 369.300 82.106 

Cheltuieli curente  6710.01 45.000 45.000 25.620 

Titlu VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare 

6710.56 45.000 45.000 25.620 

CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 324.300 324.300 56.486 

Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 324.300 324.300 56.486 

Servicii culturale 671003 1.072.000 912.000 0 

Muzee 67100303 244.300 244.300 60.232 

Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 85.000 85.000 0 

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii și religiei 671050 40.000 40.000 21.874 

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 8310 94.000 94.000 89.545 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8310.70 94.000 94.000 89.545 

Titlul XII Active nefinanciare 8310.71 94.000 94.000 89.545 

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 831003 94.000 94.000 89.545 

Camere agricole 83100307 94.000 94.000 89.545 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 419.758 

 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al societăţii “Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii 

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

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2016;  

 -  raportul de specialitate nr. 18349 din 19 octombrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa Adunării Generale a Acţionarilor privind propunerea de rectificare a Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pe anul 2016, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18313/18 octombrie 2016; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 18/28 ianuarie 2016 

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

pe anul 2016.  

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

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

mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 

la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct 

ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/7.01.2016 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii 

“Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA Alba conform anexelor nr. 1-5 - părţi integrante a prezentei 

hotărâri.   

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3 Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, societății Drumuri și Poduri Locale 

Alba SA, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Direcției gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba.                

            

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

Nr. 209 

Alba Iulia,  27 octombrie 2016      

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 209/27 octombrie 

2016  sunt publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/28 ianuarie 2016 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a bugetului fondurilor externe 

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

venituri proprii, în anul 2016, cu modificările si completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând in dezbatere : 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 21/28 ianuarie 2016 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, în anul 2016, cu modificările si completările ulterioare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 21/28 ianuarie 2016 privind constituirea şi utilizarea excedentului 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2016, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 18354/19 octombrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

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

bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile : 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 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. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/28 ianuarie 2016 privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi 

a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 

2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 1 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului local, rezultat 

la 31.12.2015 în sumă de 52.746,71 mii lei, astfel: 

a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2016 suma de 442,77 mii lei (ca sursa de 

finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare); 

b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2016 suma de               

52.303,94 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”. 

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

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a 

Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei municipiului Alba Iulia şi Direcţiilor din aparatul  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

Nr. 210 

Alba Iulia, 27 octombrie 2016  
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Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 210/27 octombrie 2016 

 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean finanţate din excedentul bugetului 

local, pe anul 2016 

  
 

  
mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2016 

0 A 1 

TOTAL, din care: 52.303,94 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 2.959,90 

I Obiective de investiţii: 2.959,90 

1 
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Judeţean 

Alba cu extindere 356,90 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 

Iulia- Sala Unirii  0,00 

3 Reabilitare Palat Cultural Blaj 897,00 

4 Amenajare bază de agrement în municipiul Blaj 1.611,00 

5 Reabilitare şi refuncţionalizare CT6 în Depozit de ceramică veche 0,00 

6 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 

Iulia- Sala Unirii  - DALI, expertize, avize, acorduri 40,00 

7 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 

Iulia- Muzeul National - DALI, expertize, avize, acorduri 20,00 

8 
Refuncţionalizare, reabilitare pentru clădire corp C2, în Biblioteca Judeţeană 

cu mansardare - expertize, avize, acorduri  10,00 

9 
Reabilitare şi refuncționalizare CT6 în Depozit de ceramică veche - DALI, 

expertize, avize, acorduri 25,00 

10 Sistem informatic integrat pentru gestionarea obiectivelor de investiţii  0,00 

  Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             4,63 

I Obiective de investiţii: 4,63 

1 
Reabilitare, refuncționalizare clădire centrala termică pentru Sediu 

Salvamont Alba - cu extindere 0,00 

2 Snowmobil dotat cu accesorii 4,63 

  Capitolul 66.02 Sănătate 3.069,61 

I Obiective de investiţii: 103,31 

1 
 Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia (Proiect 

tehnic) 103,31 

II Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 1.089,30 

1 Analizator automat de bacteriologie  161,50 

2 Licența antivirus 400 stații 23,00 

3 Masa instrumentar  8,50 

4 Ecograf  131,00 

5 Ecodoppler 131,00 

6 Hota dizolvare citostatice cu 2 posturi de lucru si flux laminar 62,00 

7 Sistem de calcul cu licența soft 0,00 

8 Ecograf multidisciplinar Pediatrie 158,00 

9 Sistem de neuromonitorizare electrofiziologica cerebrală și spinală 310,00 

10 Unitate electrochirurgie cu radiofrecventa 52,00 

11 Uscător cu abur 45,00 

12 Pensa biobsica Ureterala 7,30 
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III 
Cheltuieli pentru proiectare şi elaboarea studiilor de prefezabilitate şi 

fezabilitate aferente obiectivului 
78,00 

1 
Reabilitare termică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - Studiu de 

fezabilitate 78,00 

IV Reparaţii capitale 1.799,00 

1 RK instalaţii sanitare, termice, fluide medicale corpuri clădire A+B 46,00 

2 RK secţiile Chirurgie Generală, Urologie 298,00 

3 RK secţia Gastroenterologie 1.091,00 

4 RK căi de acces şi subsol 256,00 

5 RK secţia Recuperare, medicină fizică şi balneologie 102,00 

6 RK centru multifuncţional Ocna Mureş 6,00 

  Capitolul 67.02 Cultura, recreere şi religie 170,00 

I Obiective de investiţii: 115,00 

1 Amenajare şi împrejmuire curte Castel Sâncrai 15,00 

2 Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la Museikon 100,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 55,00 

1 Sistem de supraveghere şi alarmă Castel Sîncrai 50,00 

2 Expertiză tehnică privind securitatea la incendiu Castel Sîncrai 5,00 

  Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială                                                                                           200,00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 200,00 

1 Reparaţie capitală sediu nou DGASPC Alba 200,00 

  Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 33.234,80 

1 
Elaborare studiu pentru întocmirea Planului de menţinere a calităţii aerului 

în judeţul Alba 50,00 

2 
Proiect "Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba", din 

care: 33.137,80 

  
Construire drumuri de acces pentru Centrul de management integrat al 

deşeurilor Galda de Jos şi pentru staţiile de transfer 6.000,00 

3 
Proiect "Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa" 47,00 

  Capitolul 84.02  Transporturi 12.665,00 

I Obiective de investiţii: 12.665,00 

  Lucrări de drumuri şi poduri propuse pe anul 2016, în continuare: 7.263,06 

1 

“Modernizare drum judeţean  DJ107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja –

Berghin – Colibi – Secăşel - Cergăul Mare – Veza - Blaj – Sîncel - Lunca 

Tîrnavei – Şona – Jidvei – Sîntămărie - Cetatea de Baltă - limita județul 

Mureș, km.19+600-km.30+035, tr.II  de la km.19+600 la km.26+600, 

judeţul Alba 3.974,67 

2 
Consolidare corp drum judeţean DJ 750: Gîrda de Sus (DN 75) - Ordîncuşa - 

Gheţar 100,00 

3 

Consolidare terasamente şi asigurarea stabilităţii versanţilor pe  drumul 

judeţean DJ705: limita județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu 

Mare - Zlatna (DN74),  de la km.43+228-km.43+263 şi de la km.44+428-

km.44+463, județul Alba 3.188,39 

  Lucrări noi 4.224,94 

6 

Consolidare corp drum judeţean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - 

Mesentea - Benic – Întregalde - Mogoş  (DJ107I), tronson III,  km. 17+7000 

- km.23+700, județul Alba 2.180,34 

7 
Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste pârâul Dumbrăviţa, în 

localitatea Limba , județul Alba  657,20 

8 Pod pe DJ107, km. 22+850, localitatea  Colibi, județul Alba 1.087,40 

9 

Modernizare drum judeţean DJ 107I: Aiud(DN1)  - Aiudul de Sus – Rîmeţ –

Brădeşti – Geogel – Măcăresti - Bîrlesti Cătun – Cojocani - Valea Barnii –

Bîrlești – Mogoş - Valea Alba – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleșeni -

Bucium Sat - DN74(Cerbu)     150,00 
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10 

Conectarea domeniului schiabil Şureanu la reţeaua TEN-T prin reabilitarea 

drumului judeţean DJ 704, de la Poarta Raiului (km. 60+300) la barajul Oaşa 

(km. 75+950) – Transalpina - DN67C- A1  75,00 

11 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureş, km.3+949, loc. Vinţu de Jos, 

jud. Alba 75,00 

  

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii, studii de fezabilitate, 

aferente obiectivului: 

1.177,00 

1 
Strategia de dezvoltare , modernizare şi întreţinere a reţelei de drumuri 

judeţene 2015-2020 50,00 

2 

Studiu privind managementul stării tehnice a drumurilor judeţene din judeţul 

Alba  - Baza de date privind gestionarea reţelei de drumuri judeţene din 

judeţul Alba 100,00 

3 

Actualizare studiu privind "Conectarea Domeniului Schiabil Şureanu la 

reţeaua TEN-T prin reabilitarea drumului judeţean  DJ704, de la Poarta 

Raiului (km.60+30)  la barajul Oaşa (km.75+950) – Transalpina  - DN67C -

A1" 45,00 

4 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, Studiu de fezabilitate 

pentru intregul proiect complex de investitii si Studiu privind auditul de 

siguranta rutiera pe drumul judeţean DJ 107I: Aiud(DN1)  - Aiudul de Sus – 

Rîmeţ –Brădeşti – Geogel – Măcăresti - Bîrlesti Cătun – Cojocani - Valea 

Barnii –Bîrlești – Mogoş - Valea Alba – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – 

Coleșeni -Bucium Sat - DN74(Cerbu)     852,00 

5 
Asigurarea  conectivităţii oraşului Cugir la reţeaua TEN-T prin construirea 

nodului rutier în zona de legătură a drumului judeţean  DJ704 cu DN7 85,00 

6 
Expertiză tehnică şi D.A.L.I. "Pod pe DJ106E, peste râul Sebeș, pe drumul 

județean DJ106E, km. 52+150, localitatea Șugag, județul Alba 15,00 

7 
Expertiză tehnică şi D.A.L.I. "Pod pe DJ107E, peste râul Mureş, km. 3+895, 

localitatea Ciumbrud, județul Alba 15,00 

8 
Actualizare Expertiză tehnică şi DALI pentru "Consolidare pod pe DJ705B 

peste râul Mureş, km.3+949, localitatea Vinţu de Jos, județul Alba" 15,00 

 

 

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

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

bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinara din data de 27 octombrie 2016; 

 Luând în dezbatere: 

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

al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor instituţiilor publice şi 

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

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului 

Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor 

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

- raportul de specialitate nr. 18353/19 octombrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: Hotărârii Consiliului Județean 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

bugete, strategii, de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică de avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, de avizul favorabil 

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

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate și protecție socială;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b şi art. 91 alin.3 lit. a  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. 339/2015 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. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 și în consecinţă Hotărârea 

Consiliului Județean 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, cu modificările şi completările ulterioare, se rectifică, după cum 

urmează: 

 

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

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

397.157,10  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 

281.253,45 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 184.060,34 mii lei.                    

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

stabileşte în sumă de 97.193,11 mii lei”. 

   3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 4 - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 în sumă de 8.508,79 

mii lei, potrivit anexei nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
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     4. 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 127.360,13 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                     (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2016 - secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 117.173,85 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 10.186,28 mii lei”. 

 5. 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 19.170,78  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

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

2016 se stabilesc în sumă de 1.507,63 mii lei, iar cheltuielile rectificate pentru realizarea, organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale se stabilesc în sumă de 100,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 7 

– parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

„Art. 9 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Unirea”, pe 

anul 2016 se stabilesc în sumă de 352,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 – parte integrantă 

a prezentei hotărâri”. 

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

           „Art. 10 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 

învăţământul special”, pe anul 2016, se stabilesc în sumă de 12.969,66 mii lei în structura prevăzută în 

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

                 (2)  Repartizarea sumei de 12.969,66 mii lei este următoarea: 

            - Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Alba                                3.583,98 mii lei 

            - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba     2.074,93 mii lei   

            - Învățământ special integrat în învățământul de masă                  7.310,75 mii lei 

    9. 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 10.211,61 mii lei. 

                          (2)  Repartizarea sumei de 10.211,61 mii lei pe unităţi de sănătate publică este 

următoarea: 

       -  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                          9.297,61 mii lei.  

                       -  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                   914,00 mii lei” 

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

„Art. 14– (1) Cheltuielile, rectificate pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” pe anul 2016 se 

stabilesc în sumă de 1.651,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.11 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

11. Alineatul 1  al articolului 18 se modifică și va 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 1.345,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 13, 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

  „Art. 19 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Alba, pe anul 2016 se stabilesc în sumă de 99.990,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr.14– parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

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

stabilesc în sumă de 67.881,37 mii lei”. 

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

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

de 268,00 mii lei”. 

15. 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 27.107,70 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15– parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

                             (2) Se aproba programul lucrarilor in domeniul transporturilor pe anul 2016 rectificat 

potrivit anexelor 15 „b”si 15c  parte integranta a prezentei hotărâri”. 

16. Alineatul 1 al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„Art. 28 - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba  în sumă de 996,09 mii lei în structura prevăzută în anexa 

nr. 20,– parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

     17. 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  107.667,73 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 21– parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

   „Art. 30 – (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2016, pentru Spitalul 

de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 6.752 mii lei   în structura prevăzută în anexa nr. 22 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

   19. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 31 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 31 - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 4.356,31 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 23 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

                       (3) Se aprobă Programul activităţilor pe anul 2016, potrivit anexei nr. 23 „a” - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

   20. Alineatele 1 și 3 ale articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

   „Art. 32- (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru Teatrul de 

Păpuşi  „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 1.445,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 24 – 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

     (3) Se aprobă Programul activităților pe anul 2016, rectificat potrivit nr. 24 „a” - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

 „Art.33 - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2016, pentru Centrul de 

cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, în sumă de 3.748,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 25 – 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

22. Alineatul 1 al articolului 34 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 34 – (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, rectificat pentru Camera 

Agricolă Judeţeană Alba, în sumă de 895,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 26 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

23. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 36 -  Se aprobă Agenda culturală a județului Alba pe anul 2016, rectificată în structura 

prevăzută în anexa nr. 28 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

          „Art. 37 – Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții 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”. 

 

 

Art. II. Se aprobă modificarea anexei  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 159/2016 și în 

consecință anexa va avea conținutul actualizat și constituie parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. IV. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean 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. 

 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL             Vasile BUMBU                                         

 

Nr. 211 

Alba Iulia,  27 octombrie 2016  

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 209/27 octombrie 

2016  sunt publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Unirea-Ocna Mures, 

operatorului  de transport rutier SC Andra & Alina Transport  SRL 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 17494/5 octombrie 2016 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport privind propunerea de aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Unirea-Ocna Mureș, 

operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17384/4 octombrie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul de prestări servicii nr. 3/12 septembrie 2016, încheiat între Asociația de Părinți 

Liceul Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureș și SC Andra & Alina Transport SRL; 

- avizul favorabil  nr. 1808/4 octombrie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 6 octombrie 2016- 16 iunie 2017, 

pe traseul Unirea-Ocna Mureș, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL, 

cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în loc. Unirea, str. Traian,  nr. 732, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției Juridică și Relații 

Publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  rutier SC Andra & Alina Transport SRL. 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

    PREŞEDINTE    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL    Vasile BUMBU      

                                                                   

 

 

 

 

Nr. 498 

Alba Iulia,  5 octombrie 2016                 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Lunca Mureșului - Ocna 

Mureș, operatorului  de transport rutier SC Andra & Alina Transport  SRL 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 17504/5 octombrie 2016 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport privind propunerea de aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Lunca Mureșului-Ocna 

Mureș, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17385/4 octombrie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul de prestări servicii nr. 1/12 septembrie 2016, încheiat între Asociația de Părinți 

Liceul Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureș și SC Andra & Alina Transport SRL; 

- avizul favorabil  nr. 1808/4 octombrie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 6 octombrie 2016 - 16 iunie 2017, 

pe traseul Lunca Mureșului-Ocna Mureș, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina 

Transport SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în loc. Unirea, str. Traian,  nr.732, 

judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției juridică și relații 

Publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  rutier SC Andra & Alina Transport SRL. 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

    PREŞEDINTE    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL    Vasile BUMBU      

                                                                   

 

 

 

 

Nr. 499 

Alba Iulia, 5 octombrie 2016       
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Dumbrava-Ocna Mureș, 

operatorului  de transport rutier SC Andra & Alina Transport  SRL 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 17508/5 octombrie 2016 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport privind propunerea de aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Dumbrava-Ocna Mureș, 

operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17386/4 octombrie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul de prestări servicii nr. 2/12 septembrie 2016, încheiat între Asociația ”Sfânta 

Veronica”- Dumbrava - Complexul de Servicii Sociale ”Sfânta Veronica” și  SC  Andra & Alina 

Transport SRL; 

- avizul favorabil  nr. 1808/4 octombrie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 6 octombrie 2016 - 16 iunie 2017, 

pe traseul Dumbrava - Ocna Mureș, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport 

SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în loc. Unirea, str. Traian,  nr. 732, judeţul 

Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției Juridică și Relații 

Publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  rutier SC Andra & Alina Transport SRL. 

 

               Avizat pentru legalitate, 

    PREŞEDINTE         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL         Vasile BUMBU      

                                                                   

 

 

 

Nr. 500 

Alba Iulia,  5 octombrie 2016       
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință extraordinară 

pe data de 10 octombrie 2016 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 

DISPUN  

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă extraordinară pe data de 10 octombrie 

2016, ora 10
00

, ședință ce va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107 I 

în vederea promovării  și implementării în comun a Proiectului „Modernizare drum județean  DJ 107 I: 

Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun  - Cojocani  - 

Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita - Coleșeni – Bucium Sat – 

DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, apel de 

proiecte Nr. POR 2016/6/6.1/1 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean  DJ 107 I: 

Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun  - Cojocani  - 

Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita - Coleșeni – Bucium Sat – 

DN 74 (Cerbu)” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional 

Regional (POR) 2014-2020 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

        3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - 

monument istoric, situat în municipiul Sebeş, str. 24 ianuarie, nr. 6, judeţul Alba,  

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba şi Institutul Teologic Romano - Catolic Alba Iulia, în vederea organizării 

Conferinţei Internaţionale Științifice ”Viața Bisericii în perioada Principatului Transilvaniei” 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Alba, a bugetului 

propriu al Județului Alba și a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii pe anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

6. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                        Avizat pentru legalitate, 

     PREŞEDINTE           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU 
 

 

 

Nr . 502 

Alba Iulia, 6 octombrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea membrilor Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 

concursul organizat în data de 31 octombrie 2016 pentru ocuparea a două posturi vacante: de 

inspector de specialitate gradul I A la Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării 

contractelor, respectiv inspector de specialitate gradul I la Serviciul accesare și coordonare 

proiecte 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 17566/6 octombrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 

comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 31 

octombrie 2016 pentru ocuparea a două posturi vacante:  de inspector de specialitate gradul I A la 

Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor, respectiv inspector de specialitate 

gradul I la Serviciul accesare și coordonare proiecte; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 8 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice,  aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

D I S P O Z I Ţ I E 

 Art. 1. Desemnez Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul 

organizat în data de 31 octombrie 2016 pentru ocuparea a două posturi vacante: inspector de specialitate 

gradul I A la Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor, respectiv inspector 

de specialitate gradul I la Serviciul accesare și coordonare proiecte, în următoarea componenţă:  

Comisia de concurs: 

Președinte: Marian Florin AITAI  - director executiv Direcția dezvoltare și bugete; 

Membri    Dana POTOPEA  - șef serviciu - Serviciul achiziții publice și 

       monitorizarea implementării contractelor; 

                     Lenica BUCUR   - șef serviciu - Serviciul accesare și  

      coordonare proiecte  

Observator: Mihaela Simona GLIGOR  - reprezentant Sindicatul „A.S” Alba 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Președinte : Opruța Elena   - director executiv adjunct - Direcția  

      dezvoltare și bugete;                                                               

Membrii :     Camelia Elena GALAC VITAN - consilier  superior - Serviciul achiziții publice 

      și monitorizarea implementării contractelor 

                Simona LETERNA  - consilier superior - Serviciul accesare și 

coordonare proiecte; 

Observator:  Mihaela Simona GLIGOR  - reprezentant Sindicatul „A.S” Alba 

Art. 2. Desemnez în calitate de secretar al  Comisiei de examinare şi al Comisiei de soluţionare 

a contestaţiilor pe doamna Maria Daniela BECHEȘ - inspector superior în cadrul Biroului resurse 

umane. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor, Serviciul accesare și 

coordonare proiecte și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                    Avizat pentru legalitate, 

     PREŞEDINTE             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                         ION DUMITREL              Vasile BUMBU 

 

Nr. 503 

Alba Iulia, 7 octombrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de predare a bunurilor achiziționate prin proiectul ,,Incluziune 

socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” din patrimoniul Județului Alba în patrimoniul 

unor unități administrativ teritoriale și instituții publice 

 

Președintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel; 

Analizând: 

- referatul nr. 15134/30 august 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete privind constituirea 

Comisiei de predare a bunurilor achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin 

întreprinderi sociale” din patrimoniul Județului  Alba în patrimoniul unor unități administrativ 

teritoriale și instituții publice. 

Luând în considerare prevederile: 

- hotărârilor adoptate de Consiliului Județean Alba prin care s-au aprobat transmiterea, fără 

plată, a unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin 

întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii 

sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, din patrimoniul Județului 

Alba în patrimoniul unor autorități administrativ teritoriale și instituții publice, după cum urmează: 

Hotărârea nr. 135/25 august 2016 privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri 

mobile achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, 

finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major 

de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul 

Municipiului Aiud, precum și retragerea Județului Alba prin Consiliul Județean Alba din calitatea de 

membru al Asociației ROSEA; 

Hotărârea nr. 136/25 august 2016 privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri 

mobile achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, 

finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major 

de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul 

Municipiului Blaj; 

Hotărârea nr. 137/25 august 2016 privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri 

mobile achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, 

finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major 

de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul 

Municipiului Sebeș; 

Hotărârea nr. 138/25 august 2016 privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri 

mobile achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, 

finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major 

de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul 

Orașului Abrud; 

Hotărârea nr. 139/25 august 2016 privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri 

mobile achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, 

finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major 

de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul 

Orașului Cugir; 

Hotărârea nr. 140/25 august 2016 privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri 

mobile achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, 

finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major 

de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul 

Orașului Zlatna; 

Hotărârea nr. 141/25 august 2016 privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri 

mobile achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, 

finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major 

de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, precum și retragerea Județului 

Alba prin Consiliul Județean Alba din calitatea de membru al Asociației ECOU. 

- hotărârilor adoptate de consiliile locale privind preluarea, cu titlu gratuit a bunurilor mobile 

achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat 
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prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de 

intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, după cum urmează: 

Hotărârea nr. 217/29 septembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Aiud privind 

aprobarea preluării bunurilor mobile achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii 

prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea 

incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, din patrimoniul  

Județului Alba în patrimoniul Municipiului Aiud; 

Hotărârea nr. 229/27 septembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Blaj privind 

preluarea unor bunurilor mobile achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin 

întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii 

sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, din patrimoniul  Județului 

Alba în patrimoniul Municipiului Blaj; 

Hotărârea nr. 210/27 septembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Sebeș privind 

aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială 

şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – 

Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, din 

patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Municipiului Sebeș; 

Hotărârea nr. 78/22 septembrie 2016 a Consiliului Local al Orașului Abrud privind 

preluarea fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa 

muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea 

incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, din patrimoniul  

Județului Alba în patrimoniul  Orașului Abrud; 

Hotărârea nr. 143/14 septembrie 2016 a Consiliului Local al Orașului Cugir privind 

aprobarea preluării bunurilor mobile achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii 

prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea 

incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, din patrimoniul  

Județului Alba în patrimoniul Orașului Cugir; 

Hotărârea nr. 137/29 septembrie 2016 a Consiliului Local al Orașului Zlatna privind 

preluarea, cu titlu gratuit, a bunurilor mobile achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe 

piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – 

Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale din 

patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Orașului Zlatna; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 

aparținând instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G.  nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ț I E 

 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare a bunurilor achiziționate prin contractul de 

finanțare aferent proiectului ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” 

POSDRU/84/61/S.53560/2010, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul de 

intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, din patrimonial Județului Alba în patrimoniul unor 

unități administrativ teritoriale și instituții publice, în următoarea componență: 

 Președinte:  Ioan POPA  - consilier superior în cadrul Compartimentului  

       contabilitate – financiar, Direcția dezvoltare și bugete; 

 Membri: 

Simona-Elena LETERNA - consilier superior în cadrul Serviciului accesare și  

    coordonare proiecte, Direcția dezvoltare și bugete; 

Gabriel-Ioan VASIU  - consilier juridic în cadrul Serviciului juridic-

contencios, 

Direcția juridică și relații publice. 
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Art. 2. Comisia de predare va întocmi Procesele verbale de predare-preluare a bunurilor 

achiziționate prin contractul de finanțare menționat, pentru fiecare autoritate publică în parte. 

Art. 3. Predarea-preluarea bunurilor achiziționate prin contractul de finanțare menționat, către 

instituțiile publice se va încheia până în data de 17 octombrie 2016. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei, Direcției  dezvoltare 

și bugete, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției juridice și relații publice, Serviciului accesare și 

coordonare proiecte și Biroului resurse umane din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

   

                               Avizat pentru legalitate, 

               PREŞEDINTE             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                    ION DUMITREL              Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 504 

Alba Iulia, 7 octombrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la stabilirea componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a 

contestațiilor la concursurile de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție 

vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 17593 din 6 octombrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la 

stabilirea componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la 

concursurile de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 58 alin. 1 lit. c şi art. 58 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 25 şi art. 26 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 Art. 1. În vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 

execuţie, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul  ATOP, 

documente clasificate, monitorizare situaţii de urgenţă, din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, concurs ce va avea loc în data de 7 noiembrie 2016, stabilesc componența 

comisiei de concurs și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor astfel:  

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Vasile BUMBU      – secretarul judeţului; 

Membri:       Horaţiu Zaharia SUCIU     – şef birou, Birou resurse umane; 

Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;   

Secretar:  Ioana Silvia MATEI  – consilier, Biroul resurse umane. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Preşedinte :  Liliana NEGRUŢ  – director executiv,  Direcţia juridică şi relaţii cu 

publicul; 

Membri:      Raluca GRĂDINARIU   – consilier juridic, Direcţia juridică şi relaţii cu 

publicul; 

             Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

Secretar:  Ioana Silvia MATEI  – consilier, Biroul resurse umane.  

Art. 2 În vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 

execuţie, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Biroul resurse umane, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, concurs ce va avea loc în data de 7 

noiembrie 2016, stabilesc componența comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

astfel:  

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Horaţiu Zaharia SUCIU     – şef birou, Birou resurse umane; 

Membri:       Daniela Maria BECHEŞ  – consilier,  Birou resurse umane; 

Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ;   

Secretar:  Ioana Silvia MATEI  – consilier, Biroul resurse umane. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Preşedinte :  Liliana NEGRUŢ  – director executiv,  Direcţia juridică şi relaţii cu 

publicul; 

Membri:      Raluca GRĂDINARIU   – consilier juridic, Direcţia juridică şi relaţii cu 

publicul; 

             Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 
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Secretar:  Ioana Silvia MATEI  – consilier, Biroul resurse umane.  

Art. 3 În vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 

execuţie, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul turism, cultură, 

tineret, sport şi învăţământ, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, concurs 

ce va avea loc în data de 7 noiembrie 2016, stabilesc componența comisiei de concurs şi a comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor astfel:  

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Lucian Emilian DOCEA   – şef serviciu, Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi  

     învăţământ, Direcţia gestionarea patrimoniului; 

Membri:       Galeni Adina NĂCREALĂ – consilier,  Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi  

     învăţământ, Direcţia gestionarea patrimoniului; 

Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ;   

Secretar:  Ioana Silvia MATEI  – consilier, Biroul resurse umane. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Preşedinte :  Liliana NEGRUŢ  – director executiv,  Direcţia juridică şi relaţii cu 

publicul; 

Membri:      Raluca GRĂDINARIU   – consilier juridic, Direcţia juridică şi relaţii cu 

publicul; 

             Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

Secretar:  Ioana Silvia MATEI  – consilier, Biroul resurse umane.  

Art. 4 În vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 

execuţie, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul Arii 

protejate, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, concurs ce va avea loc în 

data de 7 noiembrie 2016, stabilesc componența comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor astfel:  

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Voichiţa Maria COMAN  – architect şef, Direcţia amenajarea teritoriului şi 

urbanism; 

Membri:       Nicoleta Elena IRIMIE  – şef birou, Birou programe şi proiecte mediu, Direcţia  

     amenajarea teritoriului şi urbanism. 

Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ;   

Secretar:  Ioana Silvia MATEI  – consilier, Biroul resurse umane. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Preşedinte :  Liliana NEGRUŢ  – director executiv,  Direcţia juridică şi relaţii cu 

publicul; 

Membri:      Raluca GRĂDINARIU   – consilier juridic, Direcţia juridică şi relaţii cu 

publicul; 

             Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

Secretar:  Ioana Silvia MATEI  – consilier, Biroul resurse umane.  

Art. 5 În vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 

execuţie, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional principal, la Biroul programe şi proiecte 

mediu, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, concurs ce va avea loc în data 

de 7 noiembrie 2016, stabilesc componența comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor astfel:  

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Voichiţa Maria COMAN  – architect şef, Direcţia amenajarea teritoriului şi 

urbanism; 

Membri:       Nicoleta Elena IRIMIE  – şef birou, Birou programe şi proiecte mediu, Direcţia  

     amenajarea teritoriului şi urbanism. 

Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ;   

Secretar:  Ioana Silvia MATEI  – consilier, Biroul resurse umane . 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Preşedinte :  Liliana NEGRUŢ  – director executiv,  Direcţia juridică şi relaţii cu 

publicul; 

Membri:      Raluca GRĂDINARIU   – consilier juridic, Direcţia juridică şi relaţii cu 

publicul; 

             Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

Secretar:  Ioana Silvia MATEI  – consilier, Biroul resurse umane. 
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Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Serviciului turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ și 

Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                    ION DUMITREL              Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr. 505 

Alba Iulia, 7 octombrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul „Construirea 

Centrului de management integrat al deşeurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de 

tratare mecano-biologică) Galda de Jos, Judeţul Alba” în cadrul proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” - COMPONENTA FIDIC GALBEN și 

COMPONENTA FIDIC ROȘU 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 17538/5 octombrie 2016 cu privire la numirea Comisiei de recepţie la 

terminarea lucrărilor la obiectivul „Construirea Centrului de management integrat al deşeurilor (depozit 

de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică) Galda de Jos, Judeţul Alba” în cadrul 

proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” - COMPONENTA FIDIC 

GALBEN și COMPONENTA FIDIC ROȘU; 

 Luând în considerare: 

- adresa nr. 4058/23 septembrie 2016 a Primăriei comunei Galda de Jos privind desemnarea 

membrului în comisia de recepție; 

- adresa nr. 36640/11 octombrie 2016 a Inspectoratului de Stat în Construcții Alba privind 

desemnarea membrului în comisia de recepție; 

- adresa  AB / CS / FH / 2457/26 septembrie 2016 a S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L.  

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 și urm. din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Punctului 10  „Recepția lucrărilor de către beneficiar” din Condiții Speciale la Contractul de 

lucrări nr. 1166 / 32 / 21 ianuarie 2015; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 Articol unic 

Numesc Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul „Construirea Centrului de 

management integrat al deşeurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-

biologică) Galda de Jos, Judeţul Alba” în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba” - COMPONENTA FIDIC GALBEN și COMPONENTA FIDIC ROȘU,  

în următoarea componență:  

Președinte:   Florin Claudiu ROMAN  - vicepreședinte, Consiliul Județean Alba; 

Membri:          Nicoleta Elena IRIMIE   - Manager adjunct proiect – UIP  SMID Alba – 

şef birou – Biroul Programe şi proiecte mediu  

din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

Romulus  RAICA    -  Primarul Comunei Galda de Jos; 

Cornelia MAN   - inspector - Inspectoratul de Stat în  

     Construcţii Alba; 

Ioan Sorin MAIER   - Consilier superior în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba 

Sorin Vladimir LEAHU  - Consilier superior în cadrul aparatului de  

specialitate al Consiliului Județean Alba 

Corina STOICĂNESCU  - Consilier superior în cadrul aparatului de  

     specialitate al Consiliului Județean Alba 

Alexandru BAȘA   - Consilier superior în cadrul aparatului de  

     specialitate al Consiliului Județean Alba 

Paul Marius HAȚEGAN  - Sef serviciu, Serviciul administrativ din  

     cadrul aparatului de specialitate al Consiliului  

     Județean Alba 
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Virgil Ștefan CĂRPINIȘAN - Consilier superior în cadrul aparatului de  

     specialitate al Consiliului Județean Alba 

Paul Silviu TODORAN   - Responsabil tehnic , UIP- SMID, Consiliul  

     Județean Alba; 

Cristel Sandu DĂUCEANU  – Responsabil tehnic – UIP SMID Alba, 

Consiliul Județean Alba; 

Aurelian Cosmin OLTEAN  – Responsabil tehnic – UIP SMID Alba,  

     Consiliul Județean Alba; 

Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de: 

Florin Mircea HENEGAR  - Proiect Consulting SRL - Supervizarea 

lucrărilor - Lider de echipă 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor desemnate, Primăriei comunei Galda de Jos,  

Inspectoratului de Stat în Construcții Alba, S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L., UIP SMID Alba, 

Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridice şi relaţii publice și Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

        Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

Nr. 506 

Alba Iulia, 11 octombrie  2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția ,,Modernizare drum 

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

– Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Baltă – limita 

județul Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la km 19 + 600 la km 26 + 600, județul 

Alba” 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 17902/11 octombrie 2016 al Direcției gestionarea patrimoniului privind 

numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția ,,Modernizare drum județean DJ 

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

– Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Baltă – limita județul Mureș, km 

19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la km 19 + 600 la km 26 + 600, județul Alba”; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 și urm. din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului  

activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost 

modificat și completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 Articol unic 

Numesc Comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția ,,Modernizare drum 

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

– Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Baltă – limita 

județul Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la km 19 + 600 la km 26 + 600, județul 

Alba” în următoarea componență: 

Președinte:   Florin Claudiu ROMAN - vicepreședinte, Consiliul Județean Alba; 

Membri titulari: Floare PERȚA  - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului; 

 Paul Silviu TODORAN  - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

            Adrian MIHĂLȚAN  - reprezentantul administrației publice locale,  

     primarul comunei Ohaba; 

 Ovidiu ȘERBU  - reprezentantul Inspectoratului Județean în  

Construcții Alba. 

Membri de rezervă: 

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

            Ioan DĂRĂMUȘ   - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de: 

             Ioan Sorin MAIER - dirigintele de șantier al lucrării 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor desemnate, Primăriei comunei Ohaba,  

Inspectoratului de Stat în Construcții Alba, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridice şi 

relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

        Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU   

  

 

Nr. 507 

Alba Iulia, 11 octombrie  2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea doamnei Rusu Romana Maria în calitate de reprezentant al Președintelui 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

Alba Iulia 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 17679 din 11 octombrie 2016 al Compartimentului unități de asistență 

medicală, socială, învățământ special din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare adresa nr. 1137/7 octombrie 2016 a Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă Alba Iulia cu privire la desemnarea reprezentantului Președintelui Consiliului Judeţean Alba 

în Consiliul de administraţie al acestei instituții; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

-   art. 96 alin. 2
1
  lit. b din Legea nr. 1 /2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 2 lit. b şi art.7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 - art. 12 şi art. 13 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al 

Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 5555/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare, emite prezenta  

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

   Articol unic 

    Desemnez pe doamna Rusu Romana Maria - consilier juridic superior în cadrul Serviciul 

juridic - contencios, Direcția juridicǎ şi relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba în calitate de reprezentant al Președintelui Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de 

administraţie al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia.  

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă Alba Iulia, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției juridice și relații publice, 

Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special și Biroului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                  Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 510 

Alba Iulia, 11 octombrie 2016  
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ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 
DISPOZIŢIE 

privind stabilirea nivelului de salarizare pentru posturile de conducere 

din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 18008 din 12 octombrie 2016 al Biroului resurse umane cu 

privire la stabilirea nivelului de salarizare pentru posturile de conducere din cadrul Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud; 

 Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 15 alin. 2 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, emite prezenta  

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1. Se stabilește nivelul de salarizare corespunzător gradului, pentru posturile de 

conducere din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, astfel: 

- Manager - gradul II 

- Director medical - gradul II 

- Director financiar contabil - gradul II 

- Medic șef secție - gradul II  

- Șef laborator - gradul I  

- Farmacist șef secție - gradul I  

- Șef serviciu - gradul I 

- Șef birou - gradul I 

Art. 2. Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 30/28 ianuarie 2011 își 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, Direcției juridică și relații publice și Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

              Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                     Vasile BUMBU  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 511 

Alba Iulia, 14 octombrie 2016    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință ordinară 

pe data de 27 octombrie 2016 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 In temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

DISPUN  

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa ordinară pe data de 27 octombrie 2016, ora 

10
00

, ședință ce va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului judeţean 

Köble Ladislau Levente, înainte de expirarea duratei normale 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit domnului 

Arion Cosmin, declarat supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegerile locale 

din data de 5 iunie 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de specialitate nr. 

3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică  

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al municipiului 

Aiud pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea 

Consiliului Local Aiud în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean 

Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Alba și 

administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al orașului Abrud  și administrarea 

Consiliului local al orașului Abrud 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 6. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

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

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, 

proprietate publică a Județului Alba, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, ca 

urmare a efectuării unor lucrări de reparații capitale de către această unitate sanitară 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind încuviințarea solicitării ce se va adresa Ministerului Educației și 

Cercetării Științifice pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației pentru două 

bunuri imobile, proprietate publică a Județului Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice 

în favoarea Societății FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA pentru un bun imobil situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr.12, aflat în folosința Agenției de Dezvoltare 

Regională Centru 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea „Devizului General” aferent Proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial MEDIU şi al Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului de Cultură 

“Augustin Bena“ Alba  

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud  

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietelor de obiective pentru încredințarea, prin 

concurs de proiecte, a managementului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Teatrului de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia și Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba - instituții de cultură din subordinea 

Consiliului Județean Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului 

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi Teatrului de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de concurs, a comisiei de 

soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, pentru desfășurarea concursului de 

proiecte de management, ce se va organiza în vederea încredințării managementului Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de concurs, a comisiei de 

soluționare a contestațiilor și a secretariatelor comisiilor de concurs, pentru analizarea noilor proiecte de 

management ale managerilor Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Muzeului Național al Unirii 

Alba Iulia 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acțiune privind prevenirea și 

combaterea înzăpezirii drumurilor județene în perioada de iarnă 2016-2017” 

Inițiator : Roman Florin Claudiu, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

19. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Județului Alba în Adunarea 

Generală a Acționarilor la societatea APA CTTA SA și aprobarea contractului de mandat care va fi 

încheiat cu reprezentantul Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APA CTTA 

SA 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

20. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Județului Alba în Adunarea 

Generală a Acționarilor la societatea Parcul Industrial Cugir SA și aprobarea contractului de mandat 

care va fi încheiat cu reprezentantul Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea 

Parcul Industrial Cugir SA 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba, 

prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării 

evenimentelor prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii “1 Decembrie 1918” 

Alba Iulia 

Inițiatori : consilierii județeni Ioan Fulea, Călin Radu, Ioan Dan Cherecheș, Marius Nicolae 

Ceteraș, Dorin Gheorghe Sandea 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 9 a 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, cu modificările şi completările ulterioare 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor 

publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 

2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

24. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii 

“Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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25. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 21/28 ianuarie 2016 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2016, cu modificările și completările ulterioare 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

26. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului 

propriu al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 27. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr. 515 

Alba Iulia, 20 octombrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

domnului vicepreşedinte Alin Florin Cucui, 

în perioada 22 -25 octombrie 2016 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Ținând cont de prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 512/17 

octombrie 2016 privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba la reuniunea de toamnă a 

Biroului şi la Forumul pentru Egalitate de Şanse, organizate de Adunarea Regiunilor Europene (A.R.E.) 

în Viena, Austria; 

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 Articol unic  

În perioada 22 -25 octombrie 2016 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Alin Florin Cucui. 

 

 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului 

vicepreşedinte Alin Florin Cucui,  direcţiilor și serviciilor, Biroului resurse umane și Biroului audit din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

              Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                      Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 20 octombrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba 

nr. 464/14 septembrie 2016 cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii secretarului  Comisiei de 

selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație 

al societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 18464/20 octombrie 2016 al Serviciului dezvoltare, programe și 

guvernanță corporativă a întreprinderilor publice cu privire la modificarea Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 490/28 septembrie  2016 în sensul înlocuirii secretarului  comisiei de 

selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație al societății  „Drumuri şi Poduri Locale 

Alba”SA; 

Ținând cont de prevederile: 

- art. 3 și ale anexei nr. 2 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 464/14 

septembrie 2016 privind iniţierea Procedurii de selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de 

administraţie al societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, constituirea  Comisiei de selecţie a 

acestora și  aprobarea Scrisorii de așteptări pentru membrii Consiliului de administrație; 

 - art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 490/28 septembrie  2016 

privind modificarea anexei nr. 2 a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 464/14 

septembrie  2016 în sensul înlocuirii secretarului  Comisiei de selecție, a candidaților pentru Consiliul 

de administrație al societății  „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată, 

completată și aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 Art. 1. Aprob înlocuirea doamnei Ioana Silvia MATEI - consilier superior în cadrul Biroului 

resurse umane, desemnată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 490/28 

septembrie 2016 privind modificarea anexei nr. 2 a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean 

Alba nr. 464/14 septembrie  2016, în calitate de secretar al Comisiei de selecție a candidaților pentru 

Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA, cu doamna Gabriela 

Nicoleta RUS - inspector superior în cadrul Serviciului dezvoltare, programe și guvernanță corporativă 

a întreprinderilor publice. 

Art. 2. Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație al societății 

Drumuri și Poduri Locale Alba SA, stabilită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, va 

avea următoarea componență 

 

 

 

Nr.crt. Funcția Numele și prenumele Locul de muncă/funcția deținută 

1. Președinte Horațiu Zaharia SUCIU Consiliul Județean Alba - șef 

birou, Biroul resurse umane 

2. Membru Ana Elisabeta ANDRONE Consiliul Județean Alba – șef 

serviciu, Serviciul dezvoltare, 

programe și guvernanță 

corporativă a întreprinderilor 

publice 

3. Membru Floare PERȚA Consiliul Județean Alba – șef 
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serviciu, Serviciul administrarea 

domeniului public și privat 

4. Secretar Gabriela Nicoleta RUS Consiliul Județean Alba – 

inspector superior, Serviciul 

dezvoltare, programe și 

guvernanță corporativă a 

întreprinderilor publice 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

464/14 septembrie 2016 privind iniţierea Procedurii de selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de 

administraţie al societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, constituirea  Comisiei de selecţie a 

acestora și  aprobarea Scrisorii de așteptări pentru membrii Consiliului de administrație, cu 

modificările ulterioare, rămân nemodificate. 

 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției dezvoltare și bugete, membrilor comisiei de selecție și 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean. 

 

              Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  517 

Alba Iulia, 20 octombrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de inventariere a elementelor de natura activelor din patrimoniul 

Consiliului Judeţean Alba  achiziţionate prin Programul „Alba Urban 2011” – componenta Parcuri 

de fitness în aer liber, stabilirea atribuțiilor comisiei și a modului de efectuare a inventarierii 

 

Președintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 18475 din 20 octombrie 2016 al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 privind constituirea Comisiei de inventariere a elementelor de natura 

activelor din patrimoniul Consiliului Judeţean Alba achiziţionate prin Programul "Alba Urban 2011" – 

componenta Parcuri de fitness în aer liber, stabilirea atribuțiilor comisiei și a modului de efectuare a 

inventarierii; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.  

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,  cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- H.G.  nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ț I E 

 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de inventariere a elementelor de natura activelor din 

patrimoniul Consiliului Judeţean Alba achiziţionate prin Programul "Alba Urban 2011" – 

componenta Parcuri de fitness în aer liber, în următoarea componenţă: 

 Preşedinte:   Cornelia FĂGĂDAR  - șef serviciu, Serviciul pentru implementarea 

         Programului Alba - România 100; 

 Membri titulari: Eugen DOBRA   -  consilier superior în cadrul Compartimentului  

        contabilitate – financiar, Direcția dezvoltare şi 

        bugete; 

    Ana - Maria TOMA  - consilier juridic în cadrul Serviciul juridic – 

        contencios, Direcția juridicǎ şi relații publice. 

 Membri de rezervă: Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic în cadrul Serviciul juridic 

        - contencios, Direcția juridicǎ şi relații publice; 

    Daniela DOCAN   - consilier superior în cadrul Serviciului pentru  

        implementarea Programului Alba - România 

100. 

 Art. 2. Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- înainte de începerea operaţiunii de inventariere preiau de la gestionarul răspunzător de 

gestiunea bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă gestionează bunuri şi în alte locuri de 

depozitare; dacă are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, primite cu sau fără documente; are 

plusuri sau minusuri în gestiune, are bunuri nerecepţionate sau care trebuie livrate, pentru care s-au 

întocmit documentele aferente; a primit sau eliberat bunuri fără documente legale; etc. şi pe care a 

menţionat numărul şi data ultimului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune; 

- efectuează numărarea, cântărirea, măsurarea sau determinarea cantităţilor faptice a bunurilor; 

- întocmesc listele de inventariere cuprinzând bunurile inventariate (utilizând modelul 

prevăzut în anexa nr. 3 a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele 

financiar-contabile); 

- semnează alături de gestionarul bunurilor inventariate listele de inventariere, 

- participă alături de compartimentul financiar contabil la definitivarea situaţiei comparative. 
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Art. 3. Procesele verbale întocmite de comisia de inventariere vor cuprinde următoarele 

elemente: 

- numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere; 

- numărul şi data dispoziţiei de constituire a comisiei de inventariere; 

- gestiunea inventariată; 

- data începerii şi terminării operaţiunilor de inventariere; 

- rezultatele inventarierii; 

- concluziile şi propunerile comisiei dacă este cazul cu privire la cauzele plusurilor şi ale 

lipsurilor constatate, a persoanelor vinovate, precum şi propunerile de măsuri în legătură cu acestea; 

- propuneri de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a obiectelor de 

inventar şi declasare sau casare a unor stocuri; 

- constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din 

gestiune, precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. 

Art. 4. (1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare 

după caz. 

 (2) Determinarea stocurilor faptice se face astfel încât să se evite omiterea ori inventarierea de 

două  sau de mai multe ori a aceloraşi bunuri. 

(3) Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere, care trebuie să se 

întocmească pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri. 

(4) Pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate bunurile şi 

valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa. 

De asemenea, acesta menţionează dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. În 

acest caz, comisia de inventariere este obligată să analizeze obiecţiile, iar concluziile la care a ajuns se 

vor menţiona la sfârşitul listelor de inventariere. 

Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către preşedintele şi membrii comisiei de 

inventariere, precum şi de gestionar. 

Art. 5. Se va utiliza metoda inventarului permanent, contabilitatea analitică a stocurilor fiind 

organizată după metoda cantitativ-valorică. 

 Art. 6. Perioada de desfăşurare a inventarierii este 26 octombrie 2016 – 11 noiembrie 2016. 

 Art. 7. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise 

în listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă şi din contabilitate. 

Art. 8. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din procedura privind 

modul de efectuare a inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Alba, precum şi cu dispoziţiile 

legale în domeniu.  

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei, Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, Direcției  dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea 

patrimoniului, Direcției juridice și relații publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului propriu 

de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

   

                      Avizat pentru legalitate, 

               PREŞEDINTE             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL            Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 518 

Alba Iulia, 20 octombrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea componenţei comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a 

contestațiilor la concursurile de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție 

vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 18613 din 24 octombrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la 

modificarea componenţei comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la 

concursurile de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Ținând cont de prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 505/7 

octombrie  2016 cu privire la stabilirea componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de 

soluționare a contestațiilor la concursurile de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de 

execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 58 alin. 1 lit. c şi art. 58 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 25 şi art. 26 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1. Dispun înlocuirea doamnei Becheș Maria Daniela, inspector - Biroului resurse umane, 

desemnată în calitate de membru în cadrul Comisiei de concurs la concursul de recrutare pentru 

ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la 

Biroul resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, concurs ce va 

avea loc în data de 7 noiembrie 2016, cu doamna Oprean Sorina, consilier - Serviciul turism, cultură, 

tineret, sport şi învățământ din cadrul Direcției Gestionarea Patrimoniului. 

Art. 2. Dispun înlocuirea doamnei Matei Ioana Silvia, consilier în cadrul Biroului resurse 

umane, desemnată în calitate de secretar în cadrul Comisiilor de concurs si al comisiilor de soluționare a 

contestațiilor la concursurile de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, organizate în data de 7 noiembrie 2016, cu 

doamna Becheș Maria Daniela, inspector  - Biroului resurse umane. 

Art. 3. Componenţa comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la 

concursurile de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba, aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 

Alba nr. 505/7 octombrie 2016, se modifică în mod corespunzător. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice și 

Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

         P. PREȘEDINTE    Avizat pentru legalitate, 

            VICEPREŞEDINTE       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                            Alin Florin CUCUI         Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 519 

Alba Iulia, 24 octombrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cenade-Valea Lungă-Alba 

Iulia operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 18872/26 octombrie 2016 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport privind propunerea de aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cenade-Valea Lungă-Alba 

Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 18416/19 octombrie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

- contractul de prestări servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între  SC Sews România SRL și 

SC Livio Dario SRL și actul adițional nr. 14/16 septembrie 2016 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1942/25 octombrie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada  27 octombrie 2016-30 iunie 

2017, pe traseul Cenade-Valea Lungă-Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, 

judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției Juridică și Relații 

Publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  rutier SC Livio Dario SRL. 

   

                     Avizat pentru legalitate, 

               PREŞEDINTE                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

              ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 520 

Alba Iulia,   26 octombrie 2016                                                                    
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Răchita-Alba Iulia 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 18870/26 octombrie 2016 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport privind propunerea de aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Răchita-Alba Iulia, 

operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 18419/19 octombrie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

- contractul de prestări servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între  SC Sews România SRL și 

SC Livio Dario SRL și actul adițional nr. 14/16 septembrie 2016 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1942/ 25 octombrie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada  27 octombrie 2016-30 iunie 

2017, pe traseul Răchita-Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției Juridică și Relații 

Publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  rutier SC Livio Dario SRL. 

   

 

                     Avizat pentru legalitate, 

               PREŞEDINTE                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 
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Alba Iulia,   26 octombrie 2016                                                                    
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Drașov-Alba Iulia 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 18873/26 octombrie 2016 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport privind propunerea de aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Drașov-Alba Iulia, 

operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 18418/19 octombrie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul de prestări servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între  SC Sews România SRL și 

SC Livio Dario SRL și actul adițional nr. 14/16 septembrie 2016 la contract; 

 - avizul favorabil  nr.1942/25 octombrie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

  - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările 

și completările ulterioare; 

  - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 27 octombrie 2016-30 iunie 2017, 

pe traseul Drașov-Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției Juridică și Relații 

Publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  rutier SC Livio Dario SRL. 

   

                     Avizat pentru legalitate, 

               PREŞEDINTE                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 
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ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare 

într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, a personalului contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 18930 din 27 octombrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare într-o funcție 

pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 26 alin. 1 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 42 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare, emit prezenta  

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1.  Aprob Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare 

într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, a personalului contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, acesta urmând să aibă structura și 

conținutul prevăzută în anexa -  parte integrantă a prezentei dispoziții. 

Art. 2.  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare într-o 

funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, a personalului contractual prevăzut la alin. 

1, se aplică și Serviciului Public Județean Salvamont Alba, structură fără personalitate juridică 

organizată în subordinea Consiliului Județean Alba.  

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba și Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

            Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 524 

Alba Iulia, 27 octombrie 2016 
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Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba  nr. 524 din 27 octombrie 2016 

 

 

 

REGULAMENT 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare  într-o funcție pentru care este 

prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

Capitolul I Dispoziţii generale 
 

Art. 1. (1) La întocmirea prezentului regulament au fost avute în vedere prevederile Legii - 

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare. 

       (2) Promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face 

prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-un post prevăzut cu 

studii superioare de scurtă durată sau de lungă durată, al cărui grad profesional este imediat superior 

celui de debutant, cu menținerea gradației avute la data promovării, ca urmare a obținerii unei diplome 

de nivel superior și a promovării examenului organizat în acest sens, cu respectarea prevederilor 

prezentului regulament. 

     (3) În vederea organizării examenului, șeful ierarhic superior, elaborează propunerea de 

promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior, justificată de necesitatea modificării fișei de 

post, pentru salariații care au absolvit studii de învățământ superior și care au depus la registratura 

Consiliului Județean Alba cererea privind promovarea, însoțită de copia legalizată a diplomei de licență, 

respectiv a diplomei de absolvire sau după caz, de adeverința care să ateste absolvirea studiilor, eliberată 

de o instituție de învățământ superior acreditată. 

     (4) Promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face 

numai în măsura în care președintele consiliului județean aprobă modificarea atribuțiilor în mod 

corespunzător. 

 

Capitolul II Organizarea examenului de promovare 

 într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior 

 

Art. 2. (1) Propunerea de promovare va fi întocmită conform modelului prevăzut în Anexa  

prezentului regulament şi trebuie să cuprindă următoarele:  

a.) denumirea funcţiei actuale şi atribuţiile prevăzute în fişa postului; 

b.) denumirea funcţiei în care urmează să promoveze; 

c.) studiile absolvite; 

d.) propunerea privind data organizării concursului de promovare în funcție; 

e.) descrierea necesității promovării în funcție, ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior;  

f.) bibliografia şi, dacă este cazul, tematica stabilită de șeful ierarhic superior; 

g.) propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.  

           (2) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de 

informare şi documentare expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia pentru care se organizează 

examenul de promovare. Tematica examenului se stabileşte pe baza bibliografiei. 

Art. 3. (1) Anunțul privind examenul, se întocmește de către biroul resurse umane, pe baza 

propunerii de promovare, se afișează la sediul Consiliului Județean Alba şi pe pagina de internet a 

autorității, cu 10 de zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea acestuia. 

           (2) Anunţul va cuprinde obligatoriu următoarele elemente: 

a) data, ora şi locul desfăşurării examenului;  

b) bibliografia şi, după caz, tematica;  

c) modalitatea de desfăşurare a examenului.  

         (3) Informaţiile prezentate se menţin la locul de afişare până la finalizarea examenului.  

         (4) În condiţiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea 

examenului se face publicitatea modificării respective prin aceleaşi mijloace prin care s-a făcut 

publicitatea examenului.  
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Capitolul III Constituirea comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor 
 

Art. 4. (1) Până cel târziu la data publicării anunţului de promovare se constituie comisia de 

examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, prin dispoziţia președintelui Consiliului 

Județean Alba. 

                  (2) Comisia de examen şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, desemnate prin dispoziţia 

președintelui Consiliului Județean Alba, sunt formate din 3 membri cu experienţă şi cunoştinţele 

necesare în domeniul postului în care se face promovarea şi un secretar, cu respectarea prevederilor art. 

26 alin. 5 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare. 

       (3) Calitatea de membru în comisia de examen este incompatibilă cu calitatea de membru în 

comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

               (4) Atât comisia de examen, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în 

componenţa lor un preşedinte, 2 membri şi un secretar.  

      (5) Preşedintele comisiei de examen, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se 

desemnează din rândul membrilor acestora, prin dispoziţia președintelui Consiliului Județean Alba de 

constituire a comisiilor.  

      (6) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul biroului resurse umane, aceștia neavând calitatea de 

membri.  

      (7) Secretarul comisiei de concurs, care poate fi şi secretar al comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, este numit prin dispoziţia președintelui Consiliului Județean Alba.  

Art. 5.  Persoanele desemnate în comisiile de examen sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  

a.) să aibă pregătire şi/sau experienţă în unul dintre domeniile pentru care se 

organizează examenul de promovare;  

b.) să aibă cunoştinţe aprofundate în unul dintre domeniile pentru care se organizează 

examenul sau cunoştinţe generale în administraţia publică;  

c.) să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia pentru  care se 

organizează examenul;  

d.) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.  

Art. 6. (1) Nu poate fi desemnată membru în comisia de examen sau în comisia de soluţionare a 

contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, 

conform legii. 

           (2) Calitatea de membru în comisia de examen este incompatibilă cu calitatea de membru 

în comisia de soluţionare a contestaţiilor.  

Art. 7. Nu poate fi desemnată membru în comisia de examen sau în comisia de soluţionare a 

contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:  

a.) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele 

patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;  

b.) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre 

candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;  

Art. 8. (1) Situaţiile prevăzute la art. 6 şi art. 7 vor fi sesizate de către persoana în cauză, de 

oricare dintre candidaţi, de conducătorul autorității ori de orice altă persoană interesată, în orice moment 

al organizării şi desfăşurării examenului.  

        (2) Membrii comisiei de examen sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia 

să informeze, în scris, cu celeritate, persoanelor care i-au desemnat despre apariţia oricărei situaţii dintre 

cele prevăzute la art. 6 şi art. 7. În aceste cazuri, membrii comisiei de examen sau ai comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire 

la examen.  

       (3) În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 6 şi art. 7 dispoziția 

președintelui Consiliului Județean Alba de numire a comisiei de examinare sau de soluţionare a 

contestaţiilor se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data 

constatării unei astfel de situații, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă persoană 

care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5.  

(4) În cazul în care oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 6 şi art. 7 se constată ulterior 

desfăşurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se recalculează 

prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub 

rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de 

examen.  
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(5) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din 

numărul membrilor comisiei de examen, procedura de organizare şi desfăşurare a examenului se reia.  

Art. 9. Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor a 

obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. 2 se sancţionează potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Capitolul IV Atribuțiile comisiei de examen și ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

 

        Art. 10.   Comisia de examen are următoarele atribuţii principale: 

a.) verifică existența cererii salariatului, a referatului de evaluare întocmit de şeful ierarhic 

superior al salariatului și a aprobării președintelui Consiliului Județean Alba; 

b.) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;  

c.) notează pentru fiecare candidat proba scrisă;  

d.) transmite secretarului comisiei rezultatele examenului pentru a fi comunicate 

candidaţilor;  

e.) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de 

concurs, precum şi raportul final al examenului.  

       Art. 11.  Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:  

a.) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor de 

participare la examen şi cu privire la notarea probei scrise;  

b.) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate 

candidaţilor. 

       Art. 12.  Secretarul comisiei de examen si secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor au 

următoarele atribuţii principale:  

a.) primeşte documentele pentru înscrierea la examenul de promovare, respectiv 

contestaţiile, după caz;  

b.) convoacă membrii comisiei de examen, respectiv membrii comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;  

c.) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de examen, respectiv comisia de 

soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv 

procesul-verbal pentru îndeplinirea  condiţiilor de înscriere la examen şi raportul examenului de 

promovare care vor fi semnate de către toţi membrii comisiei;  

d.) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, respectiv 

rezultatele eventualelor contestaţii;  

f.) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a examenului.  

 

CAPITOLUL V Desfășurarea concursului de promovare într-o funcție  

pentru care este prevăzut  un nivel de studii superior 
 

A. Dispoziţii generale privind desfăşurarea examenului 

 

      Art. 13. (1) Examenul pentru promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii 

superior, a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

constă, în 2 etape succesive, după cum urmează: 

a.) verificarea documentelor privind organizarea examenului de promovare;  

b.) proba scrisă ;  

         (2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa 

precedentă.  

         (3) Etapele examenului de promovare se evaluează de fiecare membru al comisiei de 

examinare, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, independent. 

Art. 14. Pentru organizarea examenului, prin grija secretariatului comisiei de examen, se constituie 

un dosar, în maxim 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului de promovare, ce conține în mod 

obligatoriu următoarele documente:  

a.) cererea salariatului; 

b.) copia legalizată a diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire sau după caz, de 

adeverința care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituție de învățământ superior acreditată; 

c.) propunerea de promovare întocmită de şeful ierarhic superior al salariatului, aprobată de 

președintele Consiliului Județean Alba; 
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B. Selecţia documentelor,  proba scrisă   

 

Art. 15.  (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului de promovare, 

comisia de examen are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor pentru înscrierea la examenul de 

promovare. 

  (2) După finalizarea verificării îndeplinirii condiţiilor pentru înscrierea la examenul de 

promovare se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toţi membrii comisiei.  

(3) Rezultatele verificării documentelor pentru înscriere la examenul de promovare se 

afişează de către secretarul comisiei de examen, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită de motivul 

respingerii, la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba.  

Art. 16. (1) Proba scrisă constă în redactarea de către candidat a unei lucrări pe un set de 

subiecte extras dintre cele stabilite de către comisia de examinare.  

(2) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după 

caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu 

cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare. 

(3) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de examen, comisia întocmeşte minimum 

două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor.  

(4) Membrii comisiei de examinare răspund individual pentru asigurarea 

confidenţialităţii subiectelor propuse.  

(5) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de examen şi se închid în 

plicuri sigilate purtând ştampila instituţiei.  

(6) Comisia de examen stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se 

comunică odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării examenului.  

 (7) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea 

îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor 

se face numai pe baza buletinului, cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, 

potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada 

identităţii prin prezentarea buletinului, cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste 

identitatea sunt consideraţi absenţi.  

(8) După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea 

din examen, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii 

comisiei de examen sau de persoanele care asigură supravegherea. 

(9) Durata examenului de promovare se stabilește de comisia de examinare în funcţie de 

gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.  

(10) La locul, data și ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare 

pune la dispoziția fiecărui candidat seturile de subiecte stabilite, conform alin. 2. 

(11) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care 

întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de examen, precum și a persoanelor 

care asigură secretariatul comisiei de examen, respectiv supravegherea desfăşurării probei.  

(12) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv 

a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea 

sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la 

distanţă.  

(13) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. 12 atrage eliminarea candidatului din 

proba de examen. Comisia de examinare, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din 

sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.  

 (14) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate 

de secretariatul comisiei, purtând ștampila autorității pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui 

şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate 

şi se aplică ştampila instituţiei, cu excepția situației în care există un singur candidat, caz în care nu mai 

există obligaţia sigilării lucrării.  

(15) Candidatul are obligaţia de a preda secretarului comisiei de examinare lucrarea 

scrisă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special 

întocmit în acest sens.  

 

C. Notarea probei şi comunicarea rezultatelor  

 

Art. 17. (1) În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează 

lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii: 

a.) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 
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b.) abilităţi de comunicare; 

c.) capacitate de sinteză; 

d.) complexitate, iniţiativă, creativitate. 

(2) Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut la alin. 1. 

Art. 18. (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, 

cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru promovare. 

   (2) Notarea probei scrise se face, de regulă, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la 

finalizarea fiecărei probe. 

   (3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat 

pentru promovare, se corectează sigilate. 

   (4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de examen în parte, pentru 

fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se 

face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare.  

(5) Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se 

anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea „anulat” se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de 

notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.  

Art. 19. (1) Lucrările se desigilează după acordarea punctajelor finale. 

 (2) Membrii comisiei de examinare acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre 

criteriile prevăzute. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de examinare în parte, 

pentru fiecare candidat, şi se notează în fișa de notare a fiecărui membru.  

(3) Punctajele finale ale examenului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un 

centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre 

probele examenului de promovare. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare 

dintre membrii comisiei de examen. 

(4) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.  

(5) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea „admis” ori „respins” se 

afişează la sediul și pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba.  

 

D. Soluţionarea contestaţiilor  

 

Art. 20. După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel 

mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Art. 21. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se 

afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului 

de depunere a contestaţiei. 

Art. 22. Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul probei 

contestate, respectiv punctajul final acordat de comisia de examen, în situaţia în care:  

a.) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la examen;  

b.) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei;  

c.) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, candidatul declarat iniţial „respins” obţine 

cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise.  

Art. 23. Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:  

a.) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs 

b.) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei;  

Art. 24. Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei 

de contencios administrativ, în condiţiile legii.  

Art. 25. (1) Consiliul Județean Alba pune la dispoziția candidaţilor interesaţi, la solicitarea 

acestora, documentele elaborate de comisia de examen, respectiv de comisia de soluţionare a 

contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu respectarea confidenţialităţii datelor care fac 

referire la ceilalţi candidaţi, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.  

  (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 documentele elaborate de comisia de 

examen, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale 

candidaţilor, potrivit legii.  

(3) Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală 

redactată în cadrul probei scrise a examenului, după corectarea şi notarea acesteia, în prezenţa 

secretarului comisiei de examen.  

 

E. Suspendarea, amânarea şi reluarea examenului  
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Art. 26. (1) În cazul în care, de la data anunţării examenului şi până la afişarea rezultatelor finale 

ale acestuia, președintele Consiliului Județean Alba este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor 

legale privind organizarea şi desfăşurarea examenului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu 

celeritate. În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele 

sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, desfăşurarea 

examenului va fi suspendată. 

(2) Suspendarea se dispune de către președintele Consiliului Județean Alba, după o 

verificare prealabilă, în regim de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor 

deficienţe în respectarea prevederilor legale. 

(3) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de examen ori ai comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor, de către oricare dintre candidaţi sau de către orice persoană interesată.  

(4) În situaţia în care, în urma verificării realizate potrivit alin. 1, se constată că sunt 

respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea examenului, acesta se desfăşoară în 

continuare.  

Art. 27. (1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării 

examenului:  

a.) examenul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare;  

b.) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă 

conform prevederilor de la lit. a.  

             (2) În situaţia constatării necesităţii amânării examenului, Biroul resurse umane are 

obligaţia:  

a.) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea 

examenului;  

b.) informării candidaţilor, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.  

Art. 28. Candidaturile înregistrate la examen a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se 

consideră valide dacă persoanele care au depus documentele pentru participarea la examenul de 

promovare îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la examen la noile date. 

 

 

G. Emiterea actului administrativ privind promovarea 

 

Art. 29. (1) Candidaţii declaraţi admişi la examenul de promovare într-o funcție cu un nivel de 

studii superior, sunt încadrați în noua funcție după aprobarea de către Consiliul Județean Alba a 

modificării statului de funcții prin transformarea postului, începând cu prima zi a lunii următoare celei 

în care a avut loc aprobarea. 

   (2) După promovare fișa postului salariatului va fi modificată şi completată cu noi atribuţii. 

 

 

           Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
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Anexa 

 la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare într-o funcție cu un 

nivel de studii superior, a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba 

 

 

            

Aprobat   

          Președinte 

 

 

 

PROPUNERE DE PROMOVARE 

 

A. Denumirea funcției actuale și atribuțiile prevăzute în fișa postului. 

____________________________________________________ 

B. Denumirea funcției în care urmează să promoveze 

___________________________________________________ 

C. Studiile absolvite 

___________________________________________________ 

D. Data organizării concursului de promovare 

__________________________________________________ 

E. Descrierea necesității promovării în funcție, ca urmare a absolvire a studiilor de nivel superior 

_______________________________________________________ 

F. Bibliografia propusă 

________________________________________________________ 

G. Componența comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor. 

________________________________________________________ 

 

Director executiv/director executiv adjunct 

______________________________ 

Şef serviciu/Şef birou 

___________________ 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect „Servicii de vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului neconform de 

deşeuri Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, strada Pârâul Iovului, nr.7, județul Alba şi al 

Depozitului neconform de deşeuri Aiud situat în municipiul Aiud, FN, județul Alba, transportul şi 

deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate, precum şi analiza levigatului” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 18961/27 octombrie 2016 al  Serviciului achizitii publice si 

monitorizarea implementarii contractelor cu privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de vidanjare a bazinului de 

levigat al Depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, strada Pârâul 

Iovului, nr.7, județul Alba şi al Depozitului neconform de deşeuri Aiud situat în municipiul Aiud, FN, 

județul Alba, transportul şi deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate, precum şi analiza 

levigatului”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 lit. a, art. 104 alin. 1 lit. f și art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

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

     - art. 126 și urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului 

neconform de deşeuri Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, strada Pârâul Iovului, nr.7, județul 

Alba şi al Depozitului neconform de deşeuri Aiud situat în municipiul Aiud, FN, județul Alba, 

transportul şi deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate, precum şi analiza levigatului”, în 

următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Nicoleta Elena IRIMIE  - șef  Birou programe şi proiecte  mediu 

Membri: 

Felicia Carmen CAZACU - consilier, Serviciul achiziții și monitorizarea implementării 

contractelor 

Anamaria POPA   -  consilier, Serviciul achiziții și monitorizarea implementării 

contractelor 

Cristel Sandu DĂUCEANU - consilier, Biroul programe şi proiecte  mediu 

Diana Cecilia GIUREA  - consilier juridic, Serviciul juridic-contencios 

Membri de rezervă :  

Romana Maria RUSU  - şef  Serviciul juridic-contencios 

Camelia Elena GALAC VITAN -  consilier, Serviciul achiziții și monitorizarea implementării 

contractelor 

Aneta BURJAN   - consilier, Birou programe şi proiecte  mediu 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate 

Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică și relații publice, Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării  contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba. 

          Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
Nr. 525 

Alba Iulia, 27 octombrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea componenței Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 

7 noiembrie 2016 pentru ocuparea postului vacant de  medic specialist în specialitatea psihiatrie din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 18992 din 28 octombrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea 

comisiei de concurs la concursul organizat în data de 7 noiembrie 2016 pentru ocuparea postului vacant 

de medic specialist în specialitatea psihiatrie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 26170 din 20 octombrie 2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire 

la propunerea comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 7 noiembrie 2016 pentru ocuparea 

postului vacant de medic specialist în specialitatea psihiatrie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, înregistrată cu  nr. 18586 din 21 octombrie 2016 la registratura Consiliului Județean Alba,; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist 

din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din 

unităţile sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice 

cu paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

                                                                D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea postului vacant 

de medic specialist în specialitatea psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

organizat în data de 7 noiembrie 2016:  

Președinte:  Prof. Univ. Dr. Nirestean Aurel – medic primar psihiatru, Universitatea de 

medicină și farmacie Târgu Mureș; 

Membri :  Dr. Buicu Gabriela  – medic primar psihiatru, Universitatea de medicină și farmacie 

Târgu Mureș; 

                 Dr. Busuioc Florin – medic primar psihiatru, Colegiul medicilor Alba; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

Țimonea Camelia Mirela – consilier, reprezentantul Consiliului Județean Alba; 

Dr. Văcaru Ileana – medic primar, reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

Dr. Moldovan Pop Anca – medic specialist, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, persoanelor 

nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba.  

  

           Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
 

 

 

Nr. 526 

Alba Iulia, 28 octombrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ciumbrud-Teiuș 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19040/31 octombrie 2016 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport privind propunerea de aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ciumbrud-Teiuș, 

operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 18900/26 octombrie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

- contractul de prestări servicii nr. 400/17 octombrie 2013/309/18 octombrie 2013, încheiat 

între  SC Miragiulia SRL și SC Livio Dario SRL și actul adițional nr. 3/14 octombrie 2016 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1974/27 octombrie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada  31 octombrie 2016-16 octombrie 

2017, pe traseul Ciumbrud-Teiuș, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției Juridică și Relații 

Publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  rutier SC Livio Dario SRL. 

 

 

           Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
 

 

 

 

Nr. 527 

Alba Iulia, 31 octombrie 2016                                                                    
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  Teiuș-Alba Iulia 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19041/31 octombrie 2016 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport privind propunerea de aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Teiuș-Alba Iulia, 

operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 18902/26 octombrie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

- contractul de prestări servicii nr. 399/17 octombrie 2013/872/18 octombrie 2013, încheiat 

între  SC Rekord SRL și SC Livio Dario SRL și actul adițional nr. 4/17 octombrie 2016 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1974/27 octombrie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada  31 octombrie 2016-17 octombrie 

2017, pe traseul Teiuș-Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției Juridică și Relații 

Publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  rutier SC Livio Dario SRL. 

 

            Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

Nr. 528 

Alba Iulia, 31 octombrie 2016      
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  Alba Iulia-Teiuș 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19042/31 octombrie 2016 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport privind propunerea de aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Teiuș, 

operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 18901/26 octombrie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

- contractul de prestări servicii nr. 399/17 octombrie 2013/872/18 octombrie 2013, încheiat 

între  SC Rekord SRL și SC Livio Dario SRL și actul adițional nr. 4/17 octombrie 2016 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1974/27 octombrie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada  31 octombrie 2016-17 octombrie 

2017, pe traseul Alba Iulia-Teiuș, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției Juridică și Relații 

Publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  rutier SC Livio Dario SRL. 

            Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 31  octombrie 2016                                                                    
  



 

168 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la suspendarea desfășurării concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector de 

specialitate gradul I la Serviciul accesare și coordonare proiecte, programat a se desfășura  în data de 

31 octombrie 2016, proba scrisă 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând referatul nr. 19106/31 octombrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la 

suspendarea desfășurării concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate gradul 

I la Serviciul accesare și coordonare proiecte, programat a se desfășura în data de 31 octombrie 2016, 

proba scrisă.  

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 37 alin. 2 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările si completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

                                                                D I S P O Z I Ţ I E 

 

 Art. 1. (1) Suspend desfășurarea concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector de 

specialitate gradul I la Serviciul accesare și coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, programat a se desfășura pe data de 31 octombrie 2016, proba scrisă. 

  (2) Comisia de concurs desemnată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 

Alba nr. 503/7 octombrie 2016, va relua procedura de desfășurare a concursului începând cu etapa de 

selecție a dosarelor, luând în considerare și dosarul depus de către d-na Cristea Maria-Marinela 

înregistrat sub nr. 18129/14 octombrie 2016. 

  (3) Pentru desfășurarea concursului se va respecta următorul calendar: 

  - data selecției dosarelor - 1 noiembrie 2016; 

- data probei scrise a concursului - 7 noiembrie 2016; 

- data probei de interviu se va stabili de către comisia de concurs, în termen de maxim 4 

zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise 

 Art. 2. Se înlocuiește doamna Becheș Maria Daniela, inspector – în cadrul Biroului resurse 

umane, desemnată în calitate de secretar al Comisiei de concurs și al Comisiei de soluționare a 

contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate gradul I la 

Serviciul accesare și coordonare proiecte, programat a se desfășura în data de 31 octombrie 2016, 

proba scrisă, cu doamna Suciu Anca-Iuliana, consilier – Compartimentul buget, Serviciul buget-

venituri din cadrul Direcției dezvoltare și bugete. 

 

            Prezenta dispoziţie: se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică Prefectului Judeţului Alba, candidaților înscriși prin intermediul Biroului resurse umane, 

Direcţiei juridice şi relaţii publice, Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, membrilor comisiei de concurs desemnați prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 503/7 octombrie 2016, doamnei Becheș Maria Daniela și doamnei  Suciu Anca-

Iuliana. 

 

          Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
 

Nr. 530 

Alba Iulia, 31 octombrie 2016          
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Operator de date cu caracter personal: 17471                                   Nesecret 

 

 

ORDINUL  NR.  395 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 Având în vedere Referatul întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, 

contencios administrativ, urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri,  

înregistrat sub nr. 13139/03.10.2016; 

Văzând H.G. nr. 691/2016 din 28 septembrie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, 

prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Zinca 

Marius, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 762 din 29 septembrie 2016; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi 

justiţiei, ale art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, a fondului funciar, ale Legii nr. 1/2000 pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 

prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi cele ale art. 4 din 

Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de 

proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor aprobat prin H.G. nr. 890/2005 (astfel cum 

au fost modificate şi completate prin H.G. nr. 1120/2005,  H.G. nr. 1832/2005 şi Legea nr. 71/2010);  

 În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008, cu modificările și completările ulterioare,  emit prezentul 

 

O R D I N: 

 

Art. 1. Se modifică art.1 al Ordinului Prefectului judeţului Alba nr. 241/2 septembrie 2011 

privind reorganizarea Comisiei judeţene Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor (cu modificările şi completările ulterioare) în sensul numirii în funcția de secretar al 

comisiei a domnului Zinca Marius, Subprefectul județului Alba.  

Art. 2. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ, urmărirea 

aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin domnului Zinca 

Marius, O.C.P.I. Alba şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.  

 

 

Alba Iulia, 03 octombrie 2016 

 

PREFECT, 

MIHAELA MARIA ALBU 

 

                     Avizat 

                                        Şef serviciu,           

                     Ovidiu Cazacu 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 

 

ORDINUL NR. 397 

 

          Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria Albu; 

          Ținând cont de prevederile H.G. nr. 691/28.09.2016 prin care domnul Zinca Marius a fost numit să 

exercite, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al 

judeţului Alba, publicată în Monitorul Oficial nr. 762 din 29.09.2016, precum și de Referatul nr. 

13121/03.10.2016 de aprobare a cooptării ca membru în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Alba a subprefectului județului Alba; 

  Văzând modificarea intervenită la conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în sensul numirii în 

funcția de inspector șef al domnului Dunca Cristian Ioan; 

         Având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, art. 4 şi art. 9 din 

Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004, prevederile O.U.G. nr. 

89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență 

și al apărării împotriva incendiilor, art. II alin. 6; 

       În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul: 

 

O R D I N 

 

              Art.1 Se actualizează Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, astfel: 

 

 

Nr. 

crt.  

Funcţia în 

CJSU  
Numele şi prenumele  Funcţia la locul de muncă  

1.  Preşedinte   

 

 

Jr.  Mihaela Maria Albu 

 

Bardan  

Prefectul judeţului Alba  

 

2.  Vicepreşedinte  Ing.  Ion Dumitrel  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba  

3.  Vicepreşedinte  Col.  
Dorel Sofica 

 
Inspector şef al Inspectoratului Jud. pentru 

Situaţii de Urgenţă Alba  

4.  Membru Jr. Marius Zinca Subprefectul județului Alba 

5. Membru 
Cms.  
șef 

Cristian Ioan Dunca 
Inspector şef al Inspectoratului de Poliţie 
Jud. Alba 
   

6.  Membru  Col.  Felician Itu 
Inspector şef al Inspectoratului de 

Jandarmi Jud. Alba  

7.  Membru  Col.  
Aurelian Velea 

 
Director Direcţia Jud. de Informaţii  Alba 

8.  Membru  Col.  Marcel Domşa  Comandant Garnizoana Militară Alba  

9.  

 

 

Membru  Col.  Călin Petraşcu  
Şef Oficiul Judeţean de 
Telecomunicaţii Speciale Alba  
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10.  Membru  Jr.  Dănuţ Hălălai  
Prim Comisar Comisariatul Judeţean 

Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  

11.  Membru  Ec. 
Alexandru Dumitru 

Sinea  

Director executiv  Direcţia de Sănătate 

Publică Alba  

12.  Membru  Lt.col.  Darius Necşoiu  
Şef Structura Teritorială pentru 
Probleme Speciale Alba  
 
 13.  Membru  Dr.  Ioan Tătucu 
Director  Direcţia Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor Alba  

 
14.  Membru  Ing.  Doru Victor Cetean  

Inspector șef Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Alba  

15.  Membru Ing. Dorel Neamț 
Coordonator Centrul de Întreținere și 

Coordonare Pianu - Autostrada A1  

 
16.  Membru  Ing.  

Liviu Hondola 

 
Şef secţie Secţia Drumuri Naţionale Alba  

17.  Membru  Jr.  Vasile Bumbu 
Secretarul Judeţean Alba – Consiliul 

Județean Alba 

18.  
Membru  

 

 

Ing.ec. 

jr. 

 

Nelu Fleşer Şef serviciu Instituţia Prefectului – Jud. Alba  

19.  Membru  Ing.  
Traian Matiş 

 

Director Sistemul de Gospodărire a Apelor 

Alba 

 

 

 

 

 

Alba  

20.  Membru  Ing.  Bogdan Medrea Director S. Electrica S.A. SDEE - Suc. Alba  

21.  Membru  Ing.  Laurențiu Tamaș  
EON Gaz Distribuţie - Coordonator Centru 

Exploatare Gaz Sibiu 

Alba  

22.  Membru  Ing.  Mircea Dorel Rus 
Director Direcţia pentru 

Agricultură Județeană Alba 

23.  Membru Ec. Mircea Flaviu Cozuc 
Director Agenția Județeană de 

Plăți și Inspecție Socială Alba 

24.  Membru  Ing.  Adrian Moian Garda Forestieră Județeană Alba 

25.  Membru  Ing.  Aurel Costică Ispas 
Director Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Alba  

26.  Membru  Ing.  Nicolae Iosif Pienar 
Director executiv Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Alba  

27.  Membru  Ing.  Dan Gheorghe Boariu Director Direcţia Silvică Alba  

28.  Membru  Ing. Ioan Pârjol  Telekom Alba  

29. Membru  Dr.  Aurel Crişan Medic Şef Unitatea Primiri Urgenţe Alba  

30. Membru  Dr. Marius Şuluţiu  Director Serviciul Jud. de Ambulanţă Alba  

31. Membru Ing.  Viorel Lazăr  Dir. Gen.  S.C. APA CTTA S.A. Alba  

32. Membru  Soc. Adrian Duşa  Director Filiala Alba a Crucii Roşii  

 

1.  Consultant  Ing.  Marius Gigel Jurca  Consilier Instituţia Prefectului - Jud. Alba  

2.  Consultant  Col.  Cornel Oprişa  
Prim Adjunct Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă Alba  

3.  Consultant  Col.  Felix Pintea  
Adjunct Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă Alba  
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4.  Consultant  Ing.  Nicolae Dragomir  
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Şef Sector Vinţu 
de Jos  

5.  Consultant  Ing. Nicolae Popa Consilier Instituţia Prefectului – Jud. Alba 

6.  Consultant  Lt.Col.  
Gheorghe Cristian 

Păsărea  

Comandant U. M. 01684 Alba lulia  

 

 

7.  Consultant  Ing.  Mihaela Mădăraș 
Director S.C. D.P.L.  S.A. Alba  

 

 

8.  Consultant  Hidr.  Laurenţiu Costea  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba  

9.  Consultant  Ing.  loan Popescu  Şef secţie L9 CFR Alba  

10. Consultant Ing. Andras Gulacszi Şef secţie L7 CFR Tg. Mureș 

11.  Consultant  Ing.  Ildiko Steop 
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 

Funciare – Filiala Alba  

12.  Consultant Jr.  Dorel Fiţ  
Inspector şef al Inspectoratului Teritorial 

de Muncă Alba  

13.  Consultant Ing. 

 
Romi Dragosin Hidroelectrica  S.A. Sucursala Sebeș 

14.  Consultant  
Salv. 

Mont. 
Lucian Forda  Şef Serviciu SALVAMONT Alba  

15.  Consultant  Ing.  Dorin lancu  
Comisia Naţională de Control a Activităţii 

Nucleare – Reprezentant zonal 

16. 

 
Cosultant Met. Ileana Cioancă Şef Staţie Meteorologică Jud. Alba 

17. Consultant Ec.  Maria Iacob 
Director Administrația Finanţelor Publice 

Alba  

18. Consutant 
Ing.  

 
Dorin Retegan 

Director Oficiul Jud. de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba  

19. Consultant Prof. Marcela Dărămuș 
Inspector general Inspectoratul 

Școlar Județean Alba 

  

 

Art.2 Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba este vicepreședintele cu 

atribuții de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intervenției. 

Art.3  Ordinul nr. 349/13.09.2016 al Prefectului Judeţului Alba îşi încetează aplicabilitatea de 

la data prezentului ordin.  

Art.4 Acest ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă la Ministerul Afacerilor Interne 

și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. De asemenea, ordinul va fi transmis 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba pentru a fi comunicat persoanelor în 

cauză, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

                                                                                                      Alba lulia, 3.10.2016 

                                                            Prefect 

                           Mihaela Maria Albu 

                                                     

                                                                                             Vizat                                                                                                                                                                            

                                                                                                                    Şef serviciu 

                               Cazacu Ovidiu   
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                     Nesecret                                                             

  

ORDIN NR. 398 

    

         Prefectul judeţului Alba; 

 

         Văzând referatul de specialitate nr.56/03.10.2016  privind  emiterea  Ordinului   pre- 

fectului  referitor la  actualizarea  componenţei  Comisiei  Judeţene de Acţiune  Împotriva Vio- 

lenţei  în  Sport  la  nivelul judeţului Alba, 

         Având în vedere prevederile Legii Educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.116/2002 pentru aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Comisiei Naţionale de Acţiune împotriva Violenţei în Sport şi prevederile Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi 

combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive cu modificările şi completările ulterioare, 

  Conform Hotărârii Guvernului nr. 691 din 28 septembrie 2016 privind exercitarea, cu caracter 

temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către 

domnul Zinca Marius, 

           Luând la cunoştinţă de modificările intervenite în structurile de specialitate ale unor instituţii publice 

judeţene, 

          În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit  prezentul 

 

 

O R D I N 

 

    Art. 1   Se actualizează Comisia Judeţeană de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport, având 

următoarea componenţă: 

 

 domnul Zinca Marius, subprefectul judeţului Alba, Instituţia Prefectului - Judeţul Alba  - 

coordonator;  

 domnul comisar şef Cioancă Sorin, şef Serviciul Ordine Publică, Inspectoratul Judeţean de 

Poliţie Alba - membru; 

 domnul colonel Giurea Marius Claudiu, prim adjunct al inspectorului şef, Inspectoratul 

Judeţean de Jandarmi Alba - membru; 

 domnul colonel Oprişa Cornel, prim adjunct al inspectorului şef, Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Unirea” Alba - membru; 

 doamna Sorina Oprean, consilier, Consiliul Judeţean Alba – membru; 

 doamna Stânea Florina, director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba – 

membru; 

 domnul Sinea Dumitru – Alexandru, director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Alba – 

membru; 

 domnul Bardi Ştefan, inspector şcolar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba - membru; 

 domnul Petropulos Cristian, preşedinte, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba - membru; 

 doamna Şandru Liliana, preşedinte, Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi” Alba -

membru;  

 domnul Pănăzan Ovidiu, preşedinte, Asociaţia Judeţeană de Powerlifting Alba – membru; 

 domnul Grozav Vasile, secretar, Academia Olimpică Română, filiala Alba – membru. 

 

Art. 2   Secretariatul Comisiei Judeţene de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport este asigurat de 

către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba. 
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Art. 3  Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport au fost 

stabilite prin regulamentul propriu, întocmit de directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi 

Tineret Alba şi aprobat prin hotărârea comisiei.  

     

    Art. 4  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 193 

din 08 iulie 2016 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

         Art. 5 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, Ministerului Afacerilor Interne, 

persoanelor în cauză şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. 

         

 

                                                                                          Alba Iulia, 03 octombrie 2016 

 

 

 

 Prefect, 

Mihaela Maria Albu 
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ORDINUL NR. 399 

 

           Prefectul judeţului Alba; 

        Văzând H.G. nr.691/28.09.2016 publicat în Monitorul Oficial nr.762 din 29 septembrie 2019 

privind exercitarea cu caracter temporar prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de 

subprefect al judeţului Alba de către domnul Zinca Marius; 

    Văzând Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/9478 din 03.10.2016 prin care se 

numește în funcția de inspector șef al Inspectoratului de Poliție al județului Alba, pe o perioadă 

de șase luni, domnul comisar șef de poliție Dunca Cristian Ioan; 

           Ținând cont de prevederile art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi 

ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

             Având în vedere prevederile art.22 din Legea nr.340/2004 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, privind prefectul şi instituţia prefectului şi prevederile art. 12 din H.G. 

nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, precum și Referatul nr. 57/2016; 

        În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul: 

 

                                                                ORDIN 

 

 Art. 1. Se modifică art.1 al Ordinului Prefectului județului Alba nr. 368/23.09.2016 privind 

actualizarea Colegiului Prefectural al județului Alba în sensul completării comisiei după cum 

urmează: 

a) Se numește în funcția de membru al Colegiului Prefectural domnul Marius Zinca, 

subprefectul județului Alba; 

b) Se eliberează din funcția de membru în Colegiul Prefectural domnul Rus Mihai, 

comisar-șef de poliţie, și se numește în locul acestuia domnul Dunca Cristian Ioan, 

comisar-șef de poliție, desemnat inspector șef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie 

Alba. 

          Art. 2. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene şi situaţii de urgenţă Ministerului 

Afacerilor Interne, membrilor Colegiului Prefectural și se va afişa pe site-ul Instituţiei 

Prefectului. 

                                                                                                       Alba lulia, 03.10.2016 

Prefect 

            Mihaela Maria Albu                                                                     

                                                                                          Vizat                                                                                                                                                                            

                                                                                                     Şef serviciu              

                          Cazacu Ovidiu    
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ORDINUL NR. 400 

 

Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria ALBU; 

 Având în vedere prevederile H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României 

de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 - 2020;  

 Văzând referatul de specialitate nr.60/G/SC/03.10.2016 privind actualizarea Grupului de Lucru 

Mixt constituită conform Ordinului Prefectului nr. 159 din 19 aprilie 2016  

 În temeiul prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 

 

 

O R D I N: 

 

Art. 1. Se reorganizează Grupul de Lucru Mixt din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Alba 

şi va avea următoarea componenţă: 

Nr. 

Crt. 

Numele  şi 

prenumele 
Instituţia reprezentată Funcţia 

1. 
Mihaela 

Maria ALBU 
Instituţia Prefectului - Judeţul Alba prefect 

2 
Marius 

ZINCA 
Instituţia Prefectului - Judeţul Alba subprefect 

3. 
Daniel 

CIULEA 
Instituţia Prefectului - Judeţul Alba consilier 

4. Otto LUŢĂ Instituţia Prefectului - Judeţul Alba consilier 

5. 
Constantin 

TICA 
A.N.R. – Biroul Regional Alba expert 

6. 
Maria 

CIOCIU  
A.N.R. – Biroul Regional Alba expert 

7. Irina BORZA  
Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi 

Inspecţie Socială Alba 
consilier 

8. 

Nadia 

Cristina 

BACIU 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Alba 
expert 

9. 

Fulguşoara - 

Nadia 

ENACHE 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Alba 
ofiţer sociolog 

10. 
Iulian 

URSALEŞ 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Alba 

ofiţer specialist – 

organizare misiuni şi 

negocieri 

11. 
Anton 

BUTNARU 
Direcţia de Sănătate Publică Alba medic 

12. 
Dana 

PETACA  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba inspector şcolar 
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Art. 2. La lucrările acestei structuri vor participa, după caz, în afară de membrii grupului şi 

alţi factori interesaţi de problematica minorităţii rome. 

Art. 3. Ordinele emise anterior privind componenţa Grupului de Lucru Mixt îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 4. Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situaţii de urgenţă va comunica prezentul ordin persoanelor în cauză, Ministerului 

Afacerilor Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba. 

 

 

Alba Iulia, 03.10.2016 

 

 

P R E F E C T, 

Mihaela Maria ALBU 

 

 

 

 

                                                                                                           Şef serviciu, 

                                                                                                                              Ovidiu Cazacu 

 
 

 

 

 

  

13. 
Ana - Maria 

BORTEŞ 

Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba 

asistent social - şef 

serviciu 

14. 
Adriana 

ŢUŢUIANU 

Muzeul Naţional al Unirii Alba 

Iulia 
muzeograf 

15. 
Invitaţi 

permanenţi 

O.N.G.-uri, comunităţi de romi, 

consilii locale, consiliul judeţean, 

primării, unităţi de învăţământ 

Membri, consilieri, 

experţi locali pentru 

romi, mediatori şcolari, 

mediatori sanitari  
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ORDINUL NR. 401 

 

 Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria ALBU; 

 Având în vedere prevederile H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României 

de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 - 2020;  

 Văzând referatul de specialitate nr.61/G/SC/03.10.2016 privind actualizarea Biroului Judeţean 

pentru Romi Alba constituit conform Ordinului Prefectului nr. 152 din 19 aprilie 2016; 

 În temeiul prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 

 

O R D I N: 

 

 Art. 1 Biroul Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba se modifică 

şi va avea următoarea componenţă: 

 

 

 

 Art. 2 Ordinele emise anterior privind componenţa acestui birou îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Serviciul dezvoltare economica, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situaţii de urgenţă va comunica prezentul ordin persoanelor în cauză, Ministerului 

Afacerilor Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba. 

                                                                                                       Alba Iulia, 03.10.2016 

P R E F E C T, 

Mihaela Maria ALBU 

                                                                                                                

                                                                                                        Şef serviciu, 

                                                                                                                             Ovidiu Cazacu 

 

  

Nr. 

Crt. 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea 

1. 
Mihaela Maria 

ALBU 
prefect Instituţia Prefectului - Judeţul Alba 

2 
Marius 

ZINCA 
subprefect Instituţia Prefectului - Judeţul Alba 

3. 
Daniel 

CIULEA 
consilier 

Serviciul dezvoltare economica, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situaţii de urgenţă 

4. Otto LUŢĂ  consilier 
Serviciul financiar-contabilitate, resurse – 

umane, relaţii publice  
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                                                           Nesecret 

 

ORDINUL NR. 403 

 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Văzând referatul de specialitate nr. 13144/G/SC/03.10.2016 privind reactualizarea 

Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 691/28.09.2016 privind exercitarea, cu caracter 

temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de 

către domnul Zinca Marius; 

          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 499/2004 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice, în cadrul prefecturilor; 

         În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

O R D I N: 

 

Art. 1 Se reactualizează Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Alba în următoarea componenţă:  

 

 Preşedinte:  

      - Mihaela Maria Albu,  prefectul judeţului Alba; 

 

 Membri:      

    - Marius Zinca, subprefectul județului Alba; 

                      - Nelu Fleşer, şef serviciu – Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

                      - Flaviu Mircea Cozuc, director executiv - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi    

                         Inspecţie Socială Alba;  

                      - Alexandru Retegan, director executiv - Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

    - Silvia Puie, preşedinte - Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

    - Sinea Dumitru - Alexandru, director executiv - Direcţia de Sănătate Publică  

           Alba; 

                     - Valentin Ioan Frăcea, director general adjunct – Direcţia Generală de  

                          Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

                     - Nicolae Rusu, preşedinte – Consiliul Judeţean pentru Persoanele Vârstnice              

       Alba; 

                     - Col.(r) Papeş Eugen, secretar - Asociaţia Judeţeană a Veteranilor de 

           Război Alba; 

   - Dinu Nistor, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Speranţa de Alba” ; 

   - Blaga Vistian, preşedinte - Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir; 

   - Neamţiu Ioan - Asociaţia Pensionarilor „Uioreana” Ocna Mureş; 

  - Marian Ioan, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Ion Buteanu” Abrud; 

  - Aurora Marcu, preşedinte - Asociaţia de Pensionari „Vârsta de Aur” 
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            Cîmpeni; 

  - Maria Jeflea, cenzor - Asociaţia de Pensionari „Seniorii Bistra”; 

  - Andrei Barbu, președinte – Asociația Pacienților Alba.  

 

Art. 2 În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba este asigurată de către subprefectul judeţului Alba. 

Art. 3 Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice vizează în principal următoarele:  

        - Asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă 

asupra problemelor care sunt de interes pentru persoanele vârstnice. 

        - Consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte 

normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social, 

medical şi cultural, de interes al acestora.  

        - Monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuţiilor ce revin 

Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.  

           Art. 4 Secretariatul Comitetului se asigură de către doamna Carmen Benga, inspector superior 

în cadrul Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situaţii de urgenţă - Instituţia Prefectului judeţul Alba, cu participarea domnului Nicolae 

Rusu, preşedinte – Consiliul Judeţean pentru Persoanele Vârstnice Alba; 

 Art. 5 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 344 din 7 septembrie 2016, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 6 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă persoanelor în 

cauză, Ministerului Afacerilor Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Alba. 

 

               Alba Iulia, 03 octombrie 2016 

  

 

Prefect, 

Mihaela Maria Albu 

 

 

 

  



 

181 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

                                                                                                 Nesecret 

 

 

ORDIN NR. 404 

 

Prefectul judeţului Alba; 

      Văzând referatul de specialitate nr. 13147/G/SC/03.10.2016 privind reactualizarea Comisiei de Dialog 

Social a judeţului Alba; 

Având în vedere H.G. nr. 691/28.09.2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin 

detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Zinca 

Marius; 

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;   

      În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

O R D I N: 

 

Art. 1 Se reactualizează Comisia de Dialog Social a judeţului Alba în următoarea 

componenţă: 

 

Preşedinte:  

 Mihaela Maria Albu, prefectul judeţului Alba; 

 Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 

Membri:  

 Marius Zinca, subprefectul județului Alba; 

 Nelu Fleşer, şef serviciu - Instituţia Prefectului judeţul Alba; 

 Mirela Ţimonea, consilier principal - Consiliul Judeţean Alba;  

 Dorel Fiţ, inspector şef - Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 

 Flaviu Mircea Cozuc, director executiv - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Alba; 

 Lazăr Sorin, director executiv  adjunct- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Alba; 

 Alexandru Retegan, director executiv - Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

 Maria Iacob, şef administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba; 

 Silvia Puie, preşedinte, Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

 Marcela Dărămuş, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 

 Ion Radu Moldovan – titular, Confederaţia Naţională a Patronatului Român „C.N.P.R.” 

 Voicu Vușcan – supleant, Confederaţia Naţională a Patronatului Român „C.N.P.R.” 

 Valeriu Stânea – titular, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România „C.N.I.P.M.M.R.” 

 Victor Mateş – supleant, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România „C.N.I.P.M.M.R.” 

 Elena Lucreţia Barbu – titular, Uniunea Generală a Industriaşilor din România „U.G.I.R.” 

 Aurel Zisu- supleant, Uniunea Generală a Industriaşilor din România „U.G.I.R.” 

 Nedelcu Marian Călin, titular, Patronatul Naţional Român  

 Stelian Nicola, titular, Confederaţia Patronală Concordia 

 Valentin Oprea, titular, Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii 

din România 
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 Cristina Costea, titular, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăţia 

„CNSLR – Frăţia” 

 Indreica Graţiela, supleant, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăţia 

„CNSLR – Frăţia” 

 Ioan Petruţ, titular, Confederaţia naţională sindicală CARTEL ALFA 

 Ioan Neagu, supleant, Confederaţia naţională sindicală CARTEL ALFA 

 Barb Valentin, titular, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R. 

 Bogdan Rodica, supleant, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R. 

 Albu Cristian, titular, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian 

 Gârjoabă Constantin, supleant, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian 

 Precup Mihai, titular, Blocul Naţional Sindical „B.N.S.” 

 Herlea Crăciun, supleant, Blocul Naţional Sindical „B.N.S.” 

 

Art. 2 În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comisiei de Dialog Social Alba este asigurată de 

către subprefectul judeţului Alba. 

Art. 3 Secretariatul comisiei se asigură de către doamna Carmen Benga, inspector superior în cadrul 

Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, 

situaţii de urgenţă - Instituţia Prefectului - judeţul Alba. 

Art. 4 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 342 din 06 septembrie 2016, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 5 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă persoanelor în cauză, Ministerului 

Afacerilor Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Alba. 

 

Alba Iulia, 03 octombrie 2016 

 

 

Prefect, 

Mihaela Maria Albu 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 

ORDINUL NR. 405 

 

Prefectul judeţului Alba, Albu Mihaela Maria; 

Văzând Referatul nr. 146/2016 întocmit de consilier juridic Cristea Elena Maria privind 

reorganizarea Comisiei județene Alba de atribuire de denumiri, 

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 691/2016 privind exercitarea, cu caracter 

temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Zinca Marius, precum și 

prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu modificările și 

completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 

pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv 

a municipiului Bucureşti şi ale Ordinului Prefectului judeţului Alba nr. 149/2016; 

În temeiul art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată în anul 2008 cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

O R D I N 

 

 Art. 1 Se reorganizează Comisia judeţeană Alba de atribuire de denumiri, urmând a 

avea următoarea componenţă: 

Preşedinte: Zinca Marius - Subprefect al judeţului Alba 

Vicepreşedinte:Ţuţuianu Adriana - etnograf, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

Membri : Mazălu Dan Mircea – consilier, Direcția Județeană pentru Cultură Alba 

Popa – Gorjanu Cosmin – profesor, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Todoran Adriana Maria –profesor Liceul de Arte ,,Regina Maria” Alba Iulia 

Secretar:Cristea Elena Maria - consilier juridic, Instituţia Prefectului – judeţul Alba. 

Art. 2 Orice alte dispoziţii contrare își încetează aplicabilitatea de la data prezentului 

ordin. 

Art. 3 Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios 

administrativ,urmărirea aplicării actelor normative și alegeri va comunica prezentul ordin persoanelor 

nominalizate, Ministerului  Afacerilor Interne şi Consiliului Judeţean Alba. De asemenea prezentul 

ordin va fi afişat pe site-ul Instituţiei Prefectului şi va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba. 

Alba Iulia, 04 octombrie 2016 

PREFECT 

Mihaela Maria Albu 

 

 

 

 

Vizat 

Șef Serviciu Întocmit 

Ovidiu Cazacu Consilier Juridic 

Elena Maria Cristea 
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ORDINUL  NR. 406 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Având în vedere referatul întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios 

administrativ, urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, cu nr. 

13202/G/SJ/2016 prin care se propune emiterea unui ordin de modificare a Grupului tehnic de lucru cu 

atribuții în urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județ, constituit pe lângă 

Comisia tehnică județeană pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor în domeniul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016; 

 Văzând prevederile H.G. nr. 636/2016 2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 

organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 691 din 6 septembrie 2016; 

Văzând prevederile H.G. nr. 691/2016 din 28 septembrie 2016 privind exercitarea, cu caracter 

temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către 

domnul Zinca Marius, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 762 din 29 septembrie 2016; 

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 357/2016 prin care a fost constituit Grupul tehnic de 

lucru cu atribuții în urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județ în materia 

alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 

nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008,   

 

O R D I N: 

 

Art. 1. Se modifică Ordinul nr. 357 emis de Prefectul Județului Alba în data de 19.09.2016, în 

sensul înlocuirii doamnei Prefect Albu Mihaela Maria cu domnul Subprefect Zinca Marius, în 

calitate de președinte al Grupului tehnic de lucru cu atribuții în urmărirea și soluționarea operativă a 

problemelor curente din județ, constituit pe lângă Comisia tehnică județeană pentru coordonarea 

activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor în domeniul alegerilor 

pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016. 

Art. 2. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ, urmărirea 

aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin Ministerului 

Afacerilor Interne, precum și persoanelor în cauză. 

Alba Iulia, 04 octombrie  2016 

 

PREFECT, 

Mihaela Maria ALBU 

                 Şef serviciu,           

                       Ovidiu CAZACU 
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ORDINUL NR. 407 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Având în vedere referatul întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios 

administrativ, urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, cu nr. 

13201/G/SJ/2016 prin care se propune emiterea unui ordin de completare a Comisiei tehnice județene 

pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 

2016; 

 Văzând prevederile H.G. nr. 636/2016 2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 

organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 691 din 6 septembrie 2016; 

Văzând prevederile H.G. nr. 691/2016 din 28 septembrie 2016 privind exercitarea, cu caracter 

temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către 

domnul Zinca Marius, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 762 din 29 septembrie 2016; 

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 351/2016 prin care a fost constituită Comisia tehnică 

județeană pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din anul 2016; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 

nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008,   

 

O R D I N: 

 

Art. 1. Se modifică Ordinul nr. 351 emis de Prefectul Județului Alba în data de 14.09.2016, în 

sensul completării Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităţilor de organizare a 

alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, fără personalitate juridică, cu atribuţii în coordonarea şi 

urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, 

prevăzute în legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prin 

numirea domnului Zinca Marius, Subprefect al Județului Alba, în calitate de membru al comisiei. 

Art. 2. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ, urmărirea 

aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin Ministerului 

Afacerilor Interne, precum și persoanelor interesate. 

 

Alba Iulia, 04 octombrie  2016 

 

PREFECT, 

Mihaela Maria ALBU 

          Şef serviciu,           

                 Ovidiu CAZACU 
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ORDINUL  NR. 410 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 În baza referatului cu nr.  13.285/G/SJ/2016 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, 

juridic, contencios administrativ, urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri; 

Văzând adresa Autorității Electorale Permanente nr. 1474/01.10.2016 înregistrată la Instituția 

Prefectului județul Alba sub nr. 13.173/G/SJ/2016 privind desemnarea angajaților Autorității Electorale 

Permanente care să facă parte din personalul tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripție 

județeană nr. 1 Alba; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 636/2016 privind stabilirea măsurilor 

tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 

anul 2016, ale H.G. nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi 

desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 

 

O R D I N: 

 

Art. I. Se completează Ordinul Prefectului județului Alba nr. 375/29.09.2016 în sensul că după 

art. 1 se introduce art. 1^1 cu următorul cuprins: 

Art. 1^1. Se desemnează ca personal tehnic auxiliar pentru Biroul electoral de circumscripție 

județeană nr. 1 Alba următoarele persoane din cadrul Autorității Electorale Permanente: 

 Sacotă Aurora Simona – expert parlamentar 

 Staicu Corneliu – consilier parlamentar 

 

Art. II. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ,  urmărirea 

aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin Ministerului 

Afacerilor Interne, Autorităţii Electorale Permanente – Biroul județean Alba, Biroului electoral de 

circumscripție județeană nr. 1 Alba, persoanelor nominalizate.  

        

Alba Iulia,  05 octombrie 2016 

  

P R E F E C T, 

Mihaela Maria Albu 

 

                                Şef serviciu,           

             Ovidiu Cazacu 

  



 

187 

 
 

ORDINUL NR. 436 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Având în vedere referatul întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios 

administrativ, urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, cu nr. 

14209/G/SJ/2016 prin care se propune emiterea unui ordin de completare a Comisiei tehnice județene 

pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 

2016; 

 Văzând prevederile H.G. nr. 636/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 

organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 691 din 6 septembrie 2016, modificată și completată prin H.G. nr. 765/2016, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 838 din 21 octombrie 2016; 

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 351/2016 prin care a fost constituită Comisia tehnică 

județeană pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din anul 2016; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 

nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008,   

 

O R D I N: 

 

Art. I. Se modifică Ordinul nr. 351 privind constituirea Comisiei tehnice județene pentru 

coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, fără 

personalitate juridică, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor 

administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 

de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în legislaţia în vigoare, în domeniul 

alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor emis de Prefectul Județului Alba în data de 14.09.2016, 

după cum urmează: 

a) Se eliberează din funcția de membru în comisia tehnică domnul Comisar șef de poliție 

Mihai Rus. 

b) Se numește în funcția de membru în comisia tehnică domnul Comisar șef de poliție Dunca 

Cristian Ioan, împuternicit șeful inspectoratului, Inspectoratul de Poliție Județean Alba. 

Art. II. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ, urmărirea 

aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin Ministerului 

Afacerilor Interne, precum și Inspectoratului de Poliție Județean Alba, pentru a fi adus la cunoștință 

persoanelor în cauză. 

Alba Iulia, 24 octombrie  2016 

 

PREFECT, 

Mihaela Maria ALBU 

          Şef serviciu,           

                 Ovidiu CAZACU 

 
 

  



 

188 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 

ORDINUL NR. 437 

 

            Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria Albu; 

    Luând în vedere adresa Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale Sebeș nr. 113455/ 

18.10.2016 privind noua structură organizatorică a societății; 

         Având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 

privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 

15/2005, art. 4 şi art. 9 din Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 

funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004, prevederile O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al 

apărării împotriva incendiilor, art. II alin. 6; 

    Ținând cont de Referatul nr. 14378/G/SC/25.10.2016 de aprobare a actualizării Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Alba și a Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea 

situațiilor de urgență generate de inundații, accidente la construcții hidrotehnice și poluări 

accidentale ale cursurilor de apă; 

         În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul: 

O R D I N 

 Art. 1. Se modifică art. 1 al Ordinului Prefectului județului Alba nr. 397/3.10.2016 în 

sensul înlocuirii domnului Romi Dragosin cu domnul Petru Gheorghe Zamfir, director adjunct 

producție, Sucursala Hidrocentrale Sebeș, în funcția de consultant al Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Alba. 

 

          Art. 2.  Se modifică art. 1 al Ordinului Prefectului județului Alba nr. 361/20.09.2016 în sensul 

înlocuirii domnului Romi Dragosin cu domnul Petru Gheorghe Zamfir, director adjunct 

producție, Sucursala Hidrocentrale Sebeș, în funcția de membru în cadrul Grupului de Suport 

Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, accidente la construcții 

hidrotehnice și poluări accidentale ale cursurilor de apă. 

    

 Art. 3. Celelalte prevederi ale Ordinelor Prefectului județului Alba nr. 361/20.09.2016, 

respectiv  nr. 397/3.10.2016 rămân nemodificate.  

Art. 4. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, Ministerului 

Afacerilor Interne și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. De asemenea, 

ordinul va fi transmis la S.C. Hidroelectrica S.A.- Sucursala Hidrocentrale Sebeș  și Secretariatului 

Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba din cadrul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba. 

                                                                                                        Alba lulia, 26.10.2016 

Prefect 

           Mihaela Maria Albu                                                                     

 

                                                                                               Vizat                                                                                                                                                                            

                                                                                                                  Şef serviciu 

                                        Cazacu Ovidiu    
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. 

nr. 75 din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 

monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

  



 

190 

 

 


