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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

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 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 7 noiembrie 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul 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; 

 - expunerea de motive la proiectul 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; 

- raportul de specialitate nr. 18076/13 octombrie 2016 al comun al Direcției gestionarea 

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

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 4 și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a 

modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

 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 Caietul de obiective pentru pregătirea concursului de proiecte de management 

la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia,  conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă Caietul de obiective pentru pregătirea concursului de proiecte de management 

la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă Caietul de obiective pentru pregătirea concursului de proiecte de management 

la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor 

aduce 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, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Teatrului 

de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, Direcţiei juridică şi relații 

publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

        

                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr. 212 

Alba Iulia,  7 noiembrie 2016   
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Anexa nr. 1  la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 212/7 noiembrie 2016 

 

 

CAIET DE OBIECTIVE 

pentru pregătirea concursului de proiecte de management  

la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 

 

  Perioada de management este de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2017. 

  

Capitolul I – Tipul instituţiei 
        Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: muzeu. 

  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia funcționează în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în baza 

Regulamentului de organizare și funcționare întocmit în baza Legii nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare.  Sediul Muzeului Național al Unirii este în Alba Iulia, 

str. Mihai Viteazul, nr. 12-14, județul Alba, cod 510010. 

  Activitatea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, denumit în continuare Muzeu, este finanțată din 

venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul local, prin bugetul Consiliului Județean Alba. 

  Conform Regulamentului de organizare și funcționare al instituţiei, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 68/27 martie 2014, obiectivele instituţiei sunt următoarele: 

 cercetarea fundamentală şi aplicată, pe baza programelor anuale şi de perspectivă, a patrimoniului 

aflat în colecţiile sale, în alte colecţii de profil din ţară şi străinătate, sau pe teren (cercetări cu profil 

arheologic, istoric, etnografic şi interdisciplinar), în vederea elaborării de studii, achiziţionării de bunuri 

culturale pentru completarea colecţiilor proprii etc.; 

 organizarea, informatizarea şi actualizarea evidenţei patrimoniului cultural şi a fondurilor 

documentare deţinute, conform normelor legale în vigoare; 

 cercetarea şi folosirea celor mai eficiente metode de conservare şi restaurare a patrimoniului 

cultural, aflat în administrarea sa, potrivit normelor legale în vigoare ; 

 expunerea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecţiile Muzeului, în expoziţii 

permanente sau temporare, organizate la sediu, în ţară şi în străinătate; 

 organizarea de manifestări culturale de profil, naţionale şi internaţionale; 

 organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, dezbateri pe aria sa 

de interes, singur sau în colaborare cu alte instituţii; 

 editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate  şi 

valorificarea lor prin vânzare sau schimb; 

 realizarea de venituri proprii prin contracte de cercetare arheologică de salvare sau preventive şi 

de conservare-restaurare a patrimoniului mobil, prin expertizarea de bunuri culturale mobile, producerea 

şi vânzarea de replici, obiecte de artizanat, tipărituri şi alte suporturi de popularizare, din taxe de vizitare, 

ghidaj, fotografiere, filmare sau alte mijloace. 

 clasarea bunurilor culturale aflate în colecţiile muzeului. 

  Scopul înființării Muzeului constă în constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea și restaurarea 

patrimoniului muzeal; cercetarea ştiinţifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea 

patrimoniului muzeal; punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării și 

recreării  prin: organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau în săli de 

expoziţie adecvate, în ţară şi străinătate; organizarea de manifestări  ştiinţifice şi culturale, naţionale şi 

internaţionale; editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate; 

organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea informaţiei despre 

patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit legislaţiei în vigoare; oferte educaţionale pentru 

comunităţi destinate familiarizării cu istoria naţională şi locală şi a formării unei atitudini “pro 

patrimoniu”; valorizarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi promovarea activităţii 

muzeale prin mass-media. 

 

Capitolul II - Misiunea instituţiei 

   Muzeul își asumă misiunea de dezvoltare, protejare, conservare, restaurare, cercetare şi punere în 

valoare a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural – turistic. Prin specialiștii săi, muzeul 

asigură cercetarea, îmbogățirea, tezaurizarea, interpretarea și difuzarea valorilor patrimoniului arheologic, 

numismatic și istoric, spre publicul de orice vârstă sau sex, în interesul general. 

  

Capitolul III - Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice  
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comunităţii în care instituţia îşi desfăşoară activitatea 

 Județul Alba este o unitate administrativ-teritorială cu o populație de 342.376 locuitori (conform 

datelor statistice rezultate în urma ultimului recensământ din anul 2011), cu o densitate de 54,85 

locuitori/km², distribuită în 4 municipii, 7 orașe și 67 comune.  

Veniturile populației provin, în principal, din activități ca: servicii, industrie, construcții, 

administrație publică și agricultură.  

 Fiind o instituţie de interes judeţean, Muzeul desfăşoară programe şi proiecte ale căror obiective 

trebuie armonizate cu misiunea şi scopul instituţiei,  prin  activităţi care să atragă un număr cât mai mare 

de beneficiari, de toate vârstele şi categoriile socio-culturale,  spre cunoașterea valorilor patrimoniului 

arheologic, numismatic și istoric.   

   

Capitolul IV - Dezvoltarea specifică a instituţiei 
Instituția este structurată, conform organigramei, aprobată prin Hotărârea nr. 29/25 februarie 

2016 de către Consiliul Judeţean Alba, şi a statului de funcţii, aprobat prin Hotărârea nr. 108/30 iunie 

2016 de către Consiliul Judeţean Alba astfel: 

 Manager; 

 Consiliul științific; 

 Consiliul de administrație; 

 Contabil şef;  

 Compartimentul administrativ, securitatea și sănătatea muncii, P.S.I.; 

 Compartimentul financiar, contabilitate; 

 Director general adjunct; 

 Secția de arheologie-cercetare; 

 Secția de istorie-muzeologie, biblioteca și documentare; 

 Centrul naţional de conservare-restaurare carte veche; 

 Secția relații publice și marketing cultural; 

 Director general adjunct; 

 Compartimentul supraveghere și gestiune patrimoniu; 

 Compartimentul paza;  

 Compartimentul juridic, resurse umane și achiziții publice; 

 Compartimentul audit public intern. 

  Documente de referinţă, necesare analizei: 

 - Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 68/27 martie 2014 – prevăzut în Anexa nr. 1 a prezentului 

caiet de obiective; 

 - Organigrama Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 29/25 februarie 2016 - prevăzută în Anexa nr. 2 a prezentului caiet de obiective; 

 - Statul de funcții al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 108/30 iunie 2016 - prevăzut în Anexa nr. 3 a prezentului caiet de obiective; 

 - Bugetul aprobat al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, pe ultimii trei ani - prevăzut în 

Anexa nr. 4 a prezentului caiet de obiective. 

 

4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 
 Muzeul a fost întemeiat în anul 1888 ca o secţiune a Societăţii de istorie, arheologie şi ştiinţele 

naturii din comitatul Alba. Primul custode de colecţie a fost Adalbert Cserni, devenit în 1910 directorul 

muzeului, fapt ce atestă numărul şi mărimea colecţiilor ce justificau titlul dat conducătorului instituţiei. 

La început zestrea muzeului număra 622 piese arheologice, 1000 monede, 1000 volume în bibliotecă şi 

125 florini bani lichizi. Cu timpul, numărul obiectelor a crescut în special datorită donaţiilor, dar şi în 

urma cercetărilor întreprinse de Adalbert Cserni. Numărul crescut de exponate a impus găsirea unui sediu 

cu adevărat axat pe activitatea expoziţională, astfel că în 1900 primăria oraşului a pus la dispoziţie 

Societăţii o clădire în cartierul Maieri. 

 La 20 mai 1929 cu ocazia Serbărilor Unirii desfăşurate la Alba Iulia, s-a inaugurat, de către 

Regele Mihai și de prim-ministrul Iuliu Maniu, un nou muzeu purtând titulatura de „Muzeul Unirii” şi 

care ocupa corpul de nord al „Catedralei Reîntregirii”. În anii următori muzeul îşi va schimba în mai 

multe rânduri titulatura: „Muzeul Regional Alba Iulia” (1938), „Muzeul de Istorie Alba Iulia” (1968). Ca 

o recunoaştere a prestigiului de care se bucura muzeul albaiulian, în anul 1993 devine Muzeu Naţional. 

 Actualul muzeu ocupă fosta clădire „Babilon” şi Sala Unirii începând din anul 1975. Amândouă 

clădirile, edificate în a doua jumătate a secolului al XIX–lea, sunt monumente istorice de grupa A (de 

importanţă naţională). Aici sunt adăpostite depozitele, laboratoarele, birourile şi sălile de expoziţie. 

Expoziţia permanentă cuprinde vitrine cu obiecte organizate tematic şi pe epoci, din preistorie, până la al 
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doilea război mondial, cuprinse în 64 de săli. Sala Unirii, fosta „Cazină militară”, a fost restaurată şi 

amenajată astfel încât să redea cât mai fidel imaginea de la 1922 (când fusese pregătită pentru 

Încoronare). Aici se regăsesc materiale documentare, precum şi obiecte de valoare memorial-istorică, care 

întregesc valoarea simbolică a acestui edificiu. La subsol şi în aripa nordică a fost realizată expoziţia 

permanentă de etnografie. 

 

4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanță Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri – cheltuieli de capital) / nr. 

beneficiari 

26,51 21,31 19,76 

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 0 0 

3 Număr de activități specifice 185 165 144 

4 Număr de apariții în media (fără comunicate de presă) 1657 2012 2016 

5 Număr de beneficiari neplătitori 9739 80000 87000 

6 Număr de beneficiari plătitori (număr reflectat doar din vânzarea de 

bilete, nu și a produselor culturale) 

86112 121305 144961 

7 Număr de evenimente/reprezentații 173 169 129 

8 Număr de proiecte/acțiuni culturale 84 75 72 

9 Venituri proprii din activitatea de bază 139862 113661 139896 

10 Venituri proprii din alte activități 457381 693118 759118 

 

4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 
Din anul 1975 sediul instituției se află în municipiul Alba Iulia pe str. Mihai Viteazu nr. 12-14. În 

prezent deține în administrare 2 corpuri de clădire: Clădirea Babilon și Sala Unirii  – ambele clădiri 

fiind declarate Monumente istorice de Grupa A.  

Suprafața desfășurată / utilă a clădirilor este de 8312 mp / 6000 mp Clădirea Babilon și 2632 mp / 

2000 mp Sala Unirii. Suprafața totală de expunere este 3324 mp, din care pentru expozițiile permanente 

2270 mp.   

Spațiile de care dispune instituția sunt utilizate 69,28%. 

 

4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani 

Nr. 

Crt. 

Program Proiect 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Programul de 

valorificare  a 

patrimoniului 

cultural național - 

expoziții 

1. Exponatul lunii  x x x 

2. Expoziție despre Holocaust   x 

3. Expoziție de artă plastică Anca Sas ”Muzica sferelor”   x 

4. Expoziție personală de afișe: prof. univ. Dr. Feleki Karol 

– ”Azi trag la țintă!” 

  x 

5. Expoziție de grafică Ștefan Balog – ”Aripile cerului”    x 

6. Umbre peste suflet. Destine românești în timpul Revoluției 

pașoptiste 

  x 

7. Aurul și argintul antic al României x x x 

8. Icoane în ramuri. Florin Poenariu din Laz   x 

9. O istorie în imagini a orașului prin străzile și 

monumentele sale 

  x 

10. CRECAN 60   x 

11. Expoziție de icoane pe sticlă – Eurahistie și Sfinți în 

icoana transilvăneană,ediția a II-a 

  x 

12. Istorie cu parfum   x 

13. Expoziție de pictură Contemporanii în Portugalia   x 

14. Asociația foștilor grăniceri călăreți din Teiuș și școala 

românească 

  x 

15. Cartea transilvăneană din colecțiile Muzeului Național al 

Unirii Alba Iulia 

  x 

16. Artizanii epocii bonzului: descoperiri recente de depozite 

de bronzuri în județul Alba 

  x 

17. Excelență sub două flamuri: Dănilă Papp (1867-1950)   x 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia
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18. Protopopiatul ortodox Blaj în colecții și documente   x 

19. 95 de ani de istorie. Colegiul Național ”Horea, Cloșca și 

Crișan” Alba Iulia 

 x  

20. Unirea Alba Iulia 90 de ani  x  

21. Pe urmele lui Petru Maior  x  

22. Școala și școlarii de odinioară  x  

23. Rochia de bal. Jurnal de modă veche. Perioada 

Victoriană 

x x  

24. Descoperirile arheologice din Catedrala Romano-

Catolică din Alba Iulia 

 x  

25. Consistența instabilă,Valentin Petru Beca  x  

26. Un erou în portrete. Avram Iancu. 190 de ani de la 

naștere 

 x  

27. Evanghelie greco-română, București  x  

28. Din publicațiile vremii  x  

29. Memoria Zâmbetului  x  

30. Doctrina abstractă  x  

31. Expoziție de machete ”Războaiele daco-romane”  x  

32. Armele războinicilor daci din Apuseni  x  

33. Expoziție de reptile vii  x  

34. Tezaure Dacice  x  

35. Expoziție de artă plastic – Asemănări aparente  x  

36. Ars incognita. Fascinanta lume a unui iconar din sec. 

XVIII 

 x  

37. Un veac de la izbucnirea Primului război mondial  x  

38. Ioan Pop privit prin documente de arhivă  x  

39. Expoziție de carte Domnitorul Constantin Brâncoveanu, 

ctitor al cărții religioase 

 x  

40. Expoziție aniversară 20 de ani de cercetășie în Alba Iulia  x  

41. Comoara regăsită. Portretele regale de la Alba Iulia  x  

42. Regii României în presa ardeleană: articolele ziarului 

Unirea 

 x  

43. Vințu de Jos în pictura lui Ghe. Suciu  x  

44. Valori ale arhitecturii din centrul Transilvaniei  x  

45. Praznicele Învierii, icoanele calendar ale zugravilor din 

Laz 

 x  

46. Nicu Alifantis – printre rânduri, vorbe, muzici, 

instrumente 

 x  

47. Necropola din epoca bronzului de la Sebeș  x  

48. Organizarea expoziției permanente de la Castel Sîncrai  x  

49. Unirea cea Mare  x  

50. Protopopiatul Ortodox Alba Iulia – Mărturii  din colecții 

și arhive 

 x  

51. Retrospectiva Schweitzer-Cumpăna / O noapte la castel  x  

52. Maierii Bălgradului, icoana moștenire spirituală  x  

53. Lux, util și estetic la Apulum – podoabe și accesorii 

vestimentare 

x   

54. Expoziție Artmark x   

55. Libertate și utopie x   

56. Lucia Conțan: Capricii caleidoscopice. Vitralii spre 

interior 

x  x 

57. Memoria în negru, Valentin Petru Beca x   

58. Noi, Poienarii, Vouă Moștenire x   

59. Icoane din Transilvania. Arta românească Patrimoniu 

european 

x   

60. Colecții și colecționari. Imagine 3D la începutul sec. XX. 

Fotografia stereoscopică 

x   

61. Restituiri. Revoluția de la 1848-1849 în Transilvania. 

Din documentele timpului 

x   
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62. Artizanat în lumea copiilor x   

63. Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei x   

64. La hotarele Romei: daci, celți, vandali x   

65. Tradiții de primăvară ieri și azi x   

66. Zei și oameni. Religie și cult în antichitate pe teritoriul 

României 

x   

67. Bunurile lui Avram Iancu x   

68. Aducem culoare țării x   

69. Expoziție personală Horvath Gyongyver ”Sentimente 

contradictorii” 

x   

70. Expoziție de icoane ”A doua viață”, N. Munteanu x   

71. Din comorile înțelepciune populare de acum un veac x   

72. În amintire: Ziua Încoronării x   

73. De Gustibus: bucătăria romană și obiceiurile culinare în 

Apulum-ul antic 

x   

74. La pas prin Alba Iulia, fotografii stradale de Mircea 

Agarbian 

x   

75. Războinicii în Transilvania din epoca avară x   

76. Din patrimoniul bibliofil al muzeului albaiulian. 

Tipărituri vechi și moderne 

x   

77. Între două lumi x   

78. Români transilvăneni în primul război mondial x   

79. Sub semnul tămăduirii.  x   

80. Muzeul memorial ”Avram Iancu” x   

81. Cetatea Alba Carolina văzută prin ochi de copil x   

2. Programul de  

valorificare a 

patrimoniului 

cultural național – 

simpozioane, 

sesiuni, colocvii, 

mese rotunde 

organizate de 

Muzeu 

1. Simpozion ”Afișul – obiect de artă”   x 

2. 300 de ani în Cetatea bastionară Vauban Alba Carolina   x 

3. In memoriam Ioan Gavrilă Ogoranu (1923-2006) x x x 

4. Sesiunea Științifică a Muzeului Național al Unirii Alba 

Iulia ”Unitate, Continuitate și Independență în Istoria 

Poporului Român. 97 de ani de la Marea Unire” (1918-2015)  

  x 

5. Congresul Tinerilor Basarabeni  x  

6. Colocviul ”150 de ani de la nașterea lui Ion I.C. Brătianu”  x  

7. Studii, cercetări și abordări proiectare și execuție în 

vederea consolidării, restaurării, conservării și punerii în 

valoare a vestigiilor arheologice din Cetatea Bastionară de 

tip Vauban Alba Carolina 

 x  

8. Sesiunea științifică – Unitate, continuitate și independență 

în istoria poporului roman. 95 de ani de la Marea Unire 

 x  

9. Simpozionul Național ”Avram Iancu – model și 

inspirație” 

 x  

10. Simpozionul ”Centenarul Aviației Române” x   

11. Simpozion de etnografie și folclor ”Cultura tradițională 

în era globalizării” 

x   

12. Trienala de restaurare x   

13. Simpozion – Regionalizarea și descentralizarea 

competențelor administrației publice în contextual revizuirii 

Constituției României 

x   

3.  Proiecte științifice și 

culturale de 

promovare a 

patrimoniului 

cultural național 

1. Alba Iulia, o istorie în imagini a orașului prin străzile și 

monumentele sale 

 x x 

2. Proiecte de cercetare arheologică sistematică a sitului de la 

Tărtăria – Gura Luncii 

 x x 

3. Proiecte de cercetare arheologică preventive a sitului 

Turdaș 

  x 

4. Proiect de supraveghere arheologică pe tronsonul de cale 

ferată Coșlariu – Vințu de Jos  

 x x 

5. Proiect de supraveghere arheologică pe tronsonul de cale 

ferată Vințu de Jos - Simeria 

 x x 

6. Proiect diagnostic arheologic, autostrada Sebeș – Turda,   x 
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lot 1 

7. Proiect diagnostic arheologic, autostrada Sebeș – Turda, 

lot 2 

 x x 

8. Proiect de cercetare arheologică a siturilor de pe 

autostrada Sebeș – Turda, lot 2 

  x 

9. Proiect de cercetare arheologică a siturilor de pe 

autostrada Sebeș – Turda, lot 3 

 x x 

10. Civilizația preistorică, romană și medieval timpurie în 

județul Alba 

x x x 

11. Noaptea europeană a cercetătorilor   x 

12. Maierii Bălgradului. Icoana moștenire spirituală   x 

13. Valorificarea cercetărilor arheologice din necropola de la 

Alba Iulia – ”Stația de Salvare” 

  x 

14. A cunoaște, a iubi patrimonial cultural al județului Alba x x x 

15. Proiect de cercetare etnografică   x 

16. Noaptea Muzeelor    x 

17. Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din 

România 

 x x 

18. Catalogul cărților străine intrate în bibliotecile din 

România 

x  x 

19. Muzeul de istorie vie - Antiquitas  x  

20. Cercetarea provenienței și compoziției mortarelor cu 

lianți minerali din edificii antice sau medievale 

 x  

21. Elaborarea și experimentarea metodelor de analiză 

microscopică și difractometrică pentru ceramică și sticlă 

 x  

22. Cercetarea provenienței și tipologia obiectelor 

confecționate din roci 

 x  

23. Proiect de supraveghere arheologică pe tronsonul de cale 

ferată Timișoara – Lugoj, lot 2 

 x  

24. Punerea în valoare a vestigiilor arheologice descoperite 

în perioada de implementare a proiectului ”Reabilitare 

Centru Istoric, Fortificația de tip Vauban – Alba Iulia, căi de 

acces, iluminat și mobilier urban specific” 

x x  

25. Bibliografia completă a periodicelor vechi din Biblioteca 

Veche a Muzeului  

 x  

26. Program de cercetare etnografică. Cercetarea 

potențialului etnografic variat al județului Alba  

x x  

27. Proiect de cercetare sociologică x x  

28. ”Apulum Praetorium Consularis”. Cercetarea 

arheologică la Palatul guvernatorului celor 3 Dacii 

x x  

29. Ținutele istoriei III x   

30. Taberna De Gustibus x   

31. Proiectul de realizare a monografiei ”Județul Alba. 

Istorie, cultură și civilizație”  

x   

32. Patrimoniul cultural imobil. Biserici din patrimonial 

cultural al județului Alba 

x   

33. De la patrimonial cultural local la patrimoniul UNESCO x   

34. Proiectul de cercetare ”Zlatna de odinioară” x   

35. Patrimoniul de acasă. Patrimoniu și educație x   

36. Vlahii din Balcani și din Carpații nordici x   

37. Rochia de bal. Jurnal de modă veche. Perioada victoriană x   

38. Proiect arheologic ”Săbiile generalilor” x   

39. Proiect de reenactment – Cornicenul Legiunii a XIII-a 

Gemina 

x   

40. Proiectul ”Reabilitarea spațiilor publice din centrul 

istoric al Municipiului Timișoara 

x   

41. Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din 

România 

x   

42. Șantierul arheologic Tărtăria x   
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43. Cercetare arheologică de teren și aerofotografie în 

Transilvania 

x   

44. Program de cercetare ”Colecții și colecționari” x   

45. Program de cercetare ”Conștiință și acțiune la românii 

din Transilvania în secolele XVIII-XIX 

x   

46. Fragila lume a sfințiilor x   

47. Museikon x   

48. Bibliografia completă a periodicelor vechi din Biblioteca 

Veche a Muzeului 

x   

49. Cărțile didactice de secol al XIX-lea din colecția 

Bibliotecii Muzeului Național al Unirii  

x   

50. Pictura românească în județul Alba până la mijlocul sec 

al XIX-lea 

x   

4. Programul de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural naţional 

(cărți și volume 

publicate) 

1. Petre Ugliș, Jurnal de război   x 

2. Album Excelența sub Două Flamuri: Dănilă Papp   x 

3. ”Colecții și colecționari – oameni și locuri din județul 

Alba. Colecția Cristian Florin Bota” Ed. II 

  x 

4. Volumul V/2, Coins from roman sites and collection of 

roman coins from Romania. It was supposed to be silver 

  x 

5. C. Borangic, Dacoru, Falces. Armele încovoiate ale 

dacilor 

  x 

6. Apulum L – Series Historia & Patrimonium x x x 

7. Apulum L – Series Archaeologica et Antroplogica  x x x 

8. H. Ciugudean, G. Bălan, Artizanii epocii bronzului, 

Descoperiri recente de depozite de bronzuri în Transilvania 

  x 

9. V. Moga, G. Rustoiu, Județul Alba. Istorie, cultură, 

civilizație 

  x 

10. Fleșer Ghe., Portul Mureșului la Alba Iulia   x 

11. Fleșer Ghe., Alba Iulia:  orașul și monumentele sale în 

imagini de epocă 

  x 

12. Bogdan Florin, Tipărituri transilvănene din colecțiile 

Muzeului Național al Unrii Alba Iulia 

  x 

13. Bălan G., Fântâneanu C., Anghel D., Necropola din 

epoca bronzului de la Sebeș. Catalog de expoziție 

 x  

14. Anghel D., Războaiele daco-romane ilustrate în machete  

II 

x x  

15. Armele războinicilor daci din Apuseni  x  

16. G. Mircea, S. Cutean, Vințu de Jos, evocat literar și 

pictural de Ghe. Suciu 

 x  

17. S. Mircea, În Semn de biruință. La 190 de ani de la 

nașterea lui Avram Iancu 

 x  

18. F. Bogdan, M. Borzan, D. Ciugudean, S. Bogdan, Scis-

am eu Protopop Petru Maior… 

 x  

19. De Gustibus. Bucătăria romană și obiceiurile culinare în 

Apulum-ul antic 

x   

20. C. Cosma, A. Doboș, GT Rustoiu, O. Oargă, Războinici 

în Transilvania din epoca avară 

x   

21. I. Rustoiu, J. Nicolae, Prâznicarul Învierii, icoana-

calendar a zugravilor de la Laz 

 x  

22. Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei. Catalogul 

expoziției temporare deschise la Complexul Muzeal 

Județean Bistrița-Năsăud 

x   

23. A. Dumitran, D. Dumitran, V. Moga Mărturii tăcute. 

Situația patrimoniului arhitectural într-o comunitate 

multietnică: Alba Iulia 

x   

24. D. Giurgiu, I. Rustoiu, S. Cutean, M. Cristea Regii 

României Mari la Alba Iulia 

x   

25. F. Bota, H. Ciugudean, G. Mircea Zlatna de odinioară x   

26. Județul Alba. Istorie, cultură și civilizație x   
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27. E. Mârza, F. Bogdan Repertoriul tipografilor, 

gravorilor,patronilor, editorilor cărților românești 

x   

28. Avram Iancu. Repere biografice x   

5. Programul 

didactico-pedagogic 

și educațional 

1. Cu gentuța prin Muzeu. Grădinița față în față cu istoria x x x 

2. Atelierul de icoane x x x 

3. Boboceii la muzeu x x x 

4. Alba Iulia – capitala de suflet a românilor  x x x 

5. Școala de vară x x x 

6. Clubul de lectură al elevilor într-o bibliotecă documentară 

centenară 

x x x 

7. Istoria pe viu – dacii și romanii x x x 

8. Tineri liceeni la Centrul Național de conservare și 

Restaurare a Cărții Vechi 

x x x 

9. Școala altfel  x x 

10. Muzeul și școala. Ora de istorie la muzeu x x x 

11. Pregătire profesională  x x 

12. Evocări istorice x x x 

13. Pe urmele strămoșilor   x 

14. Să ne cunoaștem istoria   x 

15. O tragedie a secolului XX: Holocaustul   x 

16. Pui de daci   x 

17. Valentine´s Day versus Dragobete   x 

18. Reeducare prin cultură x  x 

19. Libertăți și responsabilități într-un stat democratic. 

Libertăți și responsabilități pentru cetate 

 x  

20. Muzeul printre ghiozdane x x x 

21. Colindăm, colindăm  x  

22. Cetăți și …cetăți  x  

23. Explorare în pictură  x  

24. Atelierul de pictură x   

25. Alba Iulia – orașul unde vorbește istoria x   

26. Protocol de pedagogie muzeală de colaborare cu Clubul 

copiilor Beiuș 

x   

27. Patrimoniul de acasă x   

28. Medicii cărților x   

29. Cercul micilor iconari x   

6. Proiecte de 

promovare a 

culturii – arta 

spectacolelor 

1. Stagiunea de teatru a trupei Skepsis x x x 

2. Festivalul de Teatru de Tineret Apollo   x 

3. Festivalul Alba Jazz x  x 

4. Gala poeziei contemporane  x x 

5. Filmul documentar: ”Tatăl meu, Lucian Blaga”    x 

6. Weekenduri în Cetatea Alba Carolina  x x 

7. Garda Apulum.Trei ani de reenactment antic la Alba Iulia x  x 

8. Noaptea Muzeelor x x  

9. De vorbă cu Domnul  x  

10. Concert David Pavlovits  x  

11. Spectacol de sărbători al gărzii romane și dacice la 

Căminul de bătrâni din Alba Iulia 

 x  

12. Periplu Spiritual prin Ardeal  x  

13. Alba Iulia respire aerul istoriei – dacii și romanii x   

14. Festivalul Wine Chritmas x   

15. Alba Iulia Music&Film Festival x   

7. Programul de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-național / 

Lansări de carte 

1. APVLVM L – Series Historia&Patrimonium x x x 

2. APVLVM L – Series Archaeologica et Anthropologica x x x 

3. Jaime Gomez de Caso Zuriga, Gheorghe Vintan   x 

4. Inimă, transplant, donare, Ramona Băluțescu  x  

5. Ghe. Suciu, Vințu de Jos, evocat literar și pictural  x  

6. Colecții și colecționari. Imagine 3D la începutul sec. XX. 

Fotografie stereoscopică 

x   
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7. Descoperiri arheologice din catedrala Romano-Catolică 

din Alba Iulia 

 x  

8. Drumul spre casă. Filip-Lucian Iorga în Dialog cu 

Principele Nicolae al României 

 x  

9. Fântâna de Aur. Studiu monographic al com. Almașu 

Mare 

 x  

10. Se întorc morții acasă, C. Ciomâzgă  x  

11. Comoara regăsită. Portretele regale de la Alba Iulia  x  

12. Județul Alba. Istorie, cultură, civilizație. Monografie x   

13. Tinerii din Alba în infernal comunist x   

14. Dacia – războaiele cu romanii x   

  8. Programul de 

evidență, clasare, 

conservare și 

restaurare a 

bunurilor mobile 

1. Restaurare piatră, ceramic, metal x x x 

2. Restaurare pictură  x x 

3. Restaurare textile  x x 

4. Centrul Național de Restaurare a Cărții Vechi x x x 

5. Evidență și clasare x x x 

9.  Activități privind 

relațiile cu publicul 

1. Ghidaje x x x 

2. Deservirea cititorilor în cadrul bibliotecii muzeului x x x 

3. Conferințe de presă  x x 

4. Administrare blog  x x 

10. Programul de 

promovare turistică: 

târguri, festivaluri, 

concursuri etc. 

1. Festivalul Roman Apulum x x x 

2. Concursul pe teme de istorie ”Alba Iulia, cealaltă capitală”  x x 

3. Târgul de carte ”Alba Transilvania” x x x 

4. Festivalul internaţional ”Alba Jazz” x  x 

5. Festivalul Cetăților Dacice x x x 

6. Descoperă Rowmania   x 

7. Festival ”6 Continentes”   x 

8. Târgul de turism al României x  x 

9. DacFest x x x 

10. Festivalul naţional de tradiții și obiceiuri ”La porțile 

Apusenilor” 

x  x 

11. Festivalul - concurs ”Mult îmi place și iubesc, portul 

nostru strămoșesc” 

x  x 

12. Zilele Clujului  x x 

13. Sărbătoarea Libertății – Blaj   x 

14. Ancient Festival in Hisarya, Bulgaria   x 

15. Sărbătoarea comunei Negrilești   x 

16. Porolissum Fest x x x 

17. Festivalul Roman de la Călugăreni x x x 

18. Zilele municipiului Sebeș   x 

19. Festivalul antic și medieval Aeternus Maramorosiensis, 

Sighetul Maramației 

x  x 

20. Festivalul Antic Tomis  x x 

21. Festivalul Usturoiului   x 

22. Festivalul ”Serbările Cetății”, Caransebeș   x 

23. Gala Vinurilor  x  

24. Festivalul Alb-Umor  x  

25. Festivalul Dilema Veche x x  

26. Festivalul de Folk  x  

27. Legiunea a XIII-a Gemina la Sighișoara  x  

28. Festivalul Natale di Roma x x  

29. Festivalul Transylvania History Day  x  

30. 10 ani de turism la Sălciua  x  

31. Festivalul Roman Zalău  x  

32. Festivalul Petzl Roc Băile Herculane  x  

33. Toamna cugireană  x  

34. Târgul meșterilor populari x   

35. Hramul orașului Chișinău x x  
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36. Festival de tradiții românești ”Din Lada cu zestre” x   

37. Săptămâna îngerilor x   

38. Festivalul roman Zalău x   

39. Festivalul antic de la Plovdiv - Bulgaria x   

40. Festivalul internaţional de film etnografic Zlatna x   

41. Alba Iulia music&film festival x   

42. Zilele orașului Alba Iulia x   

11. Programul de 

cercetare 

sociologică 

1. Proiect de cercetare sociologică, Profilul vizitatorilor 

Muzeului Național al Unirii 

x x x 

2. Cercetare sociologică toată perioada anului, Profilul 

vizitatorilor Sălii Unirii 

 x x 

3. Alba Iulia – o istorie în imagini a orașului   x 

4. Noaptea Muzeelor   x 

5. Expoziția ”Aurul și Argintul antic al României” – Sala 

Unirii Alba Iulia 

  x 

6. Cercetare sociologică expoziția ”Maierii Bălgradului. 

Icoana moștenire spiritual” 

 x  

7. Cercetare sociologică. Opinii și percepții ale publicului 

participant la festivalul roman Apulum 

x   

 

  4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 

Nr. 

Crt. 

Program Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr. 

proiec

te în 

cadru

l 

progr

amulu

i 

Denumirea proiectului Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei) 

Buget 

consumat la 

finele anului  

 

(lei) 

Anul 2013 

1. Programul de 

valorificare  a 

patrimoniului 

cultural național 

- expoziții 

Valorificarea 

patrimoniului 

mobil 

arheologic, 

documentar, 

religios, 

fotografic, 

artistic etc. 

existent în 

Muzeu sau în 

județ, prin 

organizarea 

unor 

expoziții atât 

în sălile 

muzeului, cât 

și în afara lui 

65 - Expoziții dedicate Zilei Naționale a 

României 

- Aspecte ale medicinii în județul Alba de-a 

lungul timpului 

- Re-Găsiri. Revoluția pașoptistă din 

Transilvania în imagini și documente 

- Granițele necunoscute ale Romei – celți, 

daci și sarmați în nordul Bazinului Carpatic 

- Arta fotografiei la începutul sec. XX 

- Veșminte preoțești din sec. XIX  și începutul 

sec. XX 

- Evoluția armamentului din preistorie până în 

zilele noastre 

- Expoziții de artă cu ocazia organizării 

taberei internaționale ”InterArt” 

- Expoziție internațională de pictură personală 

Kingsley Nwabia (Nigeria), Cozmolici 

Victoria (Rep. Moldova) 

- Exponatul lunii    

- Personalități ale sec XX: Dănilă Papp  

- Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei

  

- Războinici și suite militare în Transilvania 

sec. VII-IX 

- Din patrimonial muzeal albaiulian: tipărituri 

românești și străine 

82.500 23.569 

2. Programul de  

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-național 

Organizarea 

de 

simpozioane 

naționale, 

9 - Simpozionul Internațional ”Dying and 

Death” in 18h – 21 th Centuries Europe: 

Refiguring Death in Europe 

- In memoriam Ioan Gavrilă Ogoranu (1923-

88.400 48.466 
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(simpozioane, 

sesiuni,colocvii,m

ese rotunde 

organizate de 

Muzeu) 

mese 

rotunde, 

conferințe, și 

expuneri cu 

scopul de a 

comunica 

direct 

rezultatele 

cercetării 

patrimoniului 

cultural 

național într-

un limbaj 

accesibil atât 

specialiștilor 

cât și altor 

categorii de 

auditoriu 

2006)  

- Sesiunea științifică – Unitate, continuitate și 

independență în istoria poporului roman. 95 

de ani de la Marea Unire 

- The 13
th
 Intenational Colloquium on Roman 

Provincial Art 

- Conferința Internațională Alchohol 

Consumption – Historical and Social Issues 

 

3.  Proiecte 

științifice și 

culturale de 

promovare a 

patrimoniului 

cultural naţional 

Cercetarea 

siturilor 

arheologice , 

a 

potențialului 

etnografic al 

județului, a 

istoriei 

naționale etc. 

33 - Civilizația romană și medieval-timpurie în 

județul A1ba 

- Cercetare arheologică de teren și 

aerofotografie în Transilvania 

- Proiect de cercetare etnografică 

- Cercetare arheologică din situl neolitic de la 

Tărtăria  

- Bronze Age Transylvania Survey: Trascău 

Mountains and Mures River Connections 

- Monumente de cult din patrimonial cultural 

al județului Alba 

- Proiectul internaţional ”Centre de putere în 

sud-estul Europei: așezarea fortificată de la 

Teleac”  

- Noaptea Muzeelor 

- Noaptea în care istoria prinde viață 

- ”Conștiință și acțiune la românii din 

Transilvania în secolele XIX-XX” 

- A cunoaște, a iubi patrimonial cultural al 

județului Alba 

- Repertoriul periodicelor străine intrate în 

bibliotecile din România 

- Catalogul cărților străine intrate în 

bibliotecile din România 

- Bibliografia completă a periodicelor vechi 

din Biblioteca Veche a Muzeului  

- Program de cercetare ”Colecții și 

colecționari” 

- Cărțile didactice de secol al XIX-lea din 

colecția Bibliotecii Muzeului Național al Unirii  

- Pictura românească în județul Alba până la 

mijlocul sec al XIX-lea 

225.445 199.442 

4. Programul de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-național 

(cărți și volume 

publicate) 

Editarea de 

monografii, 

cataloage și 

anuarului 

Apulum   

13 - Anuarul Apulum XLIX 31.900 28.558 

5. Programul 

didactico-

pedagogic și 

educațional 

Organizarea 

unor lecții de 

istorie la 

Muzeu, în 

19 - Cu gentuța prin Muzeu. Grădinița față în față 

cu istoria 

- Alba Iulia, orașul nostru de altădată 

- Pregătire profesională 

13.500 0 
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acord și în 

completarea 

programei 

școlare prin 

folosirea 

unor metode 

moderne, 

active de 

predare 

- Restauratori în devenire 

- Boboceii la muzeu 

- Școala de vară 

- Clubul de lectură al elevilor într-o bibliotecă  

- Muzeul și școala. Ora de istorie la muzeu 

- Cercul micilor iconari 

6. Proiecte de 

promovare a 

culturii – arta 

spectacolelor 

Organizarea 

unor 

concerte de 

muzică 

clasică, 

corală, jazz 

și a unor 

piese de 

teatru în Sala 

Unirii sau în 

proximitatea 

ei 

8 - Stagiunea de teatru a trupei Skepsis 

- Armonii culturale 

10.100 0 

7. Proiecte de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-național 

(Lansări de carte) 

Cititorii și 

iubitorii de 

carte vor 

intra în 

contact cu 

noile volume 

apărute pe 

piață și vor 

putea 

interacționa 

direct cu 

autorii 

acestora 

9 - Lansări de carte 

 

0 0 

8. 

 

 

Programul de 

evidență, clasare, 

conservare și 

restaurare a 

bunurilor mobile 

Întocmirea 

documentații

lor complexe 

și complete 

pe baza 

cărora 

bunurile vor 

fi clasate sau 

inventariate 

și trecute în 

evidența 

instituției 

3 - Restaurare si conservare a cărții vechi 

- Restaurare si conservare a textilelor, 

ceramicii, metalelor 

- clasarea bunurilor culturale 

- evidența bunurilor culturale 

 

 

13.000 13.000 

9. Programul de 

promovare 

turistică: târguri, 

festivaluri, 

concursuri etc. 

Organizarea 

unor 

manifestări 

culturale care 

au și o 

component 

istorică sau 

etnografică 

24 - Târgul de fete de pe Muntele Găina 

- Târgul de turism rural de la Albac 

- Festivalul Cetăților Dacice 

15.200 5.700 
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10.  Programul de 

cercetare 

sociologică 

Creionarea 

profilului 

vizitatorului, 

modificări 

ale percepției 

sale asupra 

muzeului, 

orașului și a 

județului 

2 - Profilul vizitatorilor – percepții, opinii, 

particularități ale vizitatorilor veniți la Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia 

- Percepții, opinii și sugestii ale vizitatorilor – 

o mini cercetare sociologică 

 

200 0 

Anul 2014 

1. Programul de 

valorificare  a 

patrimoniului 

cultural național 

- expoziții 

Valorificarea 

patrimoniului 

mobil 

arheologic, 

documentar, 

religios, 

fotografic, 

artistic etc. 

existent în 

Muzeu sau în 

județ, prin 

organizarea 

unor 

expoziții atât 

în sălile 

muzeului, cât 

și în afara lui 

157 - Necropola de epoca bronzului de la Sebeș 

- În multe chipuri și culori, icoana – prăznicar 

”Praznicarele Învierii, icoanele calendar ale 

zugravilor din Laz 

- Biblioteci în biblioteca. Carte patrimonială și 

deținători de carte din colecțiile muzeului 

albaiulian  

- Veșminte preoțești din sec. XIX  și începutul 

sec. XX 

- Expoziții de artă plastic Anca Sas, Maria 

Tabarcea, Ștefan Balog, Lojsa Kalincsek, 

Georgiana Cosma, Andreea Szocs 

- Exponatul lunii    

- Personalități ale sec XX: Dănilă Papp  

 

617.550 62.550 

2. Programul de  

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-național 

(simpozioane, 

sesiuni,colocvii, 

mese rotunde 

organizate de 

Muzeu) 

Organizarea 

de 

simpozioane 

naționale, 

mese 

rotunde, 

conferințe, și 

expuneri cu 

scopul de a 

comunica 

direct 

rezultatele 

cercetării 

patrimoniului 

cultural 

naţional într-

un limbaj 

accesibil atât 

specialiștilor 

cât și altor 

categorii de 

auditoriu 

8 - In memoriam Ioan Gavrilă Ogoranu (1923-

2006) 

- Prezentarea celor mai noi informații în 

domeniul cercetării istoriei naționale  

 

90.800 42.800 

3.  Proiecte 

științifice și 

culturale de 

promovare a 

patrimoniului 

cultural naţional 

Cercetarea 

siturilor 

arheologice , 

a 

potențialului 

etnografic al 

județului, a 

istoriei 

naționale etc. 

29 - Civilizația romană și medieval-timpurie în 

județul A1ba 

- Cercetare arheologică de teren și 

aerofotografie în Transilvania 

- Apulum Mithraeum Project 

- Bibliografia completă a periodicelor vechi 

din Biblioteca Veche a Muzeului  

 

148.000 131.800 

4. Programul de 

valorificare a 

Editarea de 

monografii, 

9 - Editarea și tipărirea volumelor Muzeului 

Național al Unirii Alba Iulia 

72.000 72.000 
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patrimoniului 

cultural-național 

(cărți și volume 

publicate) 

cataloage și 

anuarului 

Apulum   

5. Programul 

didactico-

pedagogic și 

educațional 

Organizarea 

unor lecții de 

istorie la 

Muzeu, în 

acord și în 

completarea 

programei 

școlare prin 

folosirea 

unor metode 

modern, 

active de 

predare. 

17 - Restauratori în devenire 

- Muzeul printre ghiozdane 

- Atelierul de icoane 

4.400 4.400 

6. Proiecte de 

promovare a 

culturii – arta 

spectacolelor 

Organizarea 

unor 

concerte de 

muzică 

clasică, 

corală, jazz 

și a unor 

piese de 

teatru în Sala 

Unirii sau în 

proximitatea 

ei 

9 - Noaptea Muzeelor 

- Noaptea în care istoria prinde viață 

 

0 0 

7. Proiecte de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-național 

(Lansări de carte) 

Cititorii și 

iubitorii de 

carte vor 

intra în 

contact cu 

noile volume 

apărute pe 

piață și vor 

putea 

interacționa 

direct cu 

autorii 

acestora 

9 - Lansări de carte 

 

0 0 

8. 

 

 

Programul de 

evidență, clasare, 

conservare și 

restaurare a 

bunurilor mobile 

Întocmirea 

documentații

lor complexe 

și complete 

pe baza 

cărora 

bunurile vor 

fi clasate sau 

inventariate 

și trecute în 

evidența 

instituției 

3 - Restaurare si conservare a cărții vechi 

- Restaurare si conservare a textilelor, 

ceramicii, metalelor 

- clasarea bunurilor culturale 

- evidența bunurilor culturale 

 

 

0 0 
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9. Programul de 

promovare 

turistică: târguri, 

festivaluri, 

concursuri etc. 

Organizarea 

unor 

manifestări 

culturale care 

au și o 

component 

istorică sau 

etnografică 

23 - Târgul de fete de pe Muntele Găina 

- Târgul de turism rural de la Albac 

- Festivalul Cetăților Dacice 

0 0 

10.  Programul de 

cercetare 

sociologică 

Creionarea 

profilului 

vizitatorului, 

modificări 

ale percepției 

sale asupra 

muzeului, 

orașului și a 

județului 

3 - Profilul vizitatorilor – percepții,opinii, 

particularități ale vizitatorilor veniți la Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia 

- Percepții, opinii și sugestii ale vizitatorilor – 

o mini cercetare sociologică 

 

0 0 

Anul 2015 

1. Programul de 

valorificare  a 

patrimoniului 

cultural național 

- expoziții 

Valorificarea 

patrimoniului 

mobil 

arheologic, 

documentar, 

religios, 

fotografic, 

artistic etc. 

existent în 

Muzeu sau în 

județ, prin 

organizarea 

unor 

expoziții atât 

în sălile 

muzeului, cât 

și în afara lui 

44 - Expoziții dedicate Zilei Naționale a 

României 

- Kissed again and again. Romanian Icond 

from Transylvania 

- Exponatul lunii    

- Personalități ale sec XX: Dănilă Papp  

- Umbre peste suflet. Destine românești în 

timpul Revoluției pașoptiste 

- Expoziție ”Aurul și Argintul antic al 

României” 

- Artizanii epocii bronzului: descoperiri 

recente din Transilvania 

- Expoziția ”Valori ale portului popular din 

județul Alba” 

- Expoziția ”Transilvanice din colecțiile 

Muzeului național al Unirii Alba Iulia” 

- ”Până la facerea acestei cărți sunt sănătos…” 

(Viața cotidiană în Primul Război Mondial) 

87.300 70.317,9 

2. Programul de  

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-național 

(simpozioane, 

sesiuni,colocvii,m

ese rotunde 

organizate de 

Muzeu) 

Organizarea 

de 

simpozioane 

naționale, 

mese 

rotunde, 

conferințe, și 

expuneri cu 

scopul de a 

comunica 

direct 

rezultatele 

cercetării 

patrimoniului 

cultural 

naţional într-

un limbaj 

accesibil atât 

specialiștilor 

cât și altor 

categorii de 

auditoriu 

6 - Simpozionul Internațional ”Dying and 

Death” in 18h – 21 th Centuries Europe: 

Refiguring Death in Europe 

- In memoriam Ioan Gavrilă Ogoranu (1923-

2006)  

- Sesiunea științifică – Unitate, continuitate și 

independență în istoria poporului roman. 97 

de ani de la Marea Unire 

- Conferința Internațională Alchoholism and 

Other Addictions: Psychological, Historical 

nd Therapeutical Issues  

- Simpozion internaţional: 40 de ani de 

conservare a patrimoniului mobil / repere în 

timp 

80.300 57.508 

3.  Proiecte 

științifice și 

Cercetarea 

siturilor 

22 - Civilizația preistorică, romană și medieval-

timpurie în județul A1ba 

152.500 130.796 
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culturale de 

promovare a 

patrimoniului 

cultural naţional 

arheologice , 

a 

potențialului 

etnografic al 

județului, a 

istoriei 

naționale etc. 

- Cercetare arheologică de teren și 

aerofotografie în Transilvania 

- Cercetare arheologică din situl neolitic de la 

Tărtăria  

- A cunoaște, a iubi patrimonial cultural al 

județului Alba 

 

4. Programul de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-național 

(cărți și volume 

publicate) 

Editarea de 

monografii, 

cataloage și 

anuarului 

Apulum   

12 - Editarea și tipărirea volumelor Muzeului 

Național al Unirii Alba Iulia 

- Bibliografia periodicelor românești și străine 

din fondul Biblioteca Veche a Muzeului 

Național al Unirii Alba Iulia 

- Reeditarea volumului ”Județul Alba. Istorie, 

cultură, civilizație” 

148.830 137.562,65 

5. Programul 

didactico-

pedagogic și 

educațional 

Organizarea 

unor lecții de 

istorie la 

Muzeu, în 

acord și în 

completarea 

programei 

școlare prin 

folosirea 

unor metode 

modern, 

active de 

predare. 

19 - Cu gentuța prin Muzeu. Grădinița față în față 

cu istoria 

- Restauratori în devenire 

- Muzeul și școala. Ora de istorie la muzeu 

- Muzeul printre ghiozdane 

- Atelierul de icoane 

   

 

3.250 401 

6. Proiecte de 

promovare a 

culturii – arta 

spectacolelor 

Organizarea 

unor 

concerte de 

muzică 

clasică, 

corală, jazz 

și a unor 

piese de 

teatru în Sala 

Unirii sau în 

proximitatea 

ei 

7 - Noaptea Muzeelor 0 0 

7. Proiecte de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-național 

(Lansări de carte) 

Cititorii și 

iubitorii de 

carte vor 

intra în 

contact cu 

noile volume 

apărute pe 

piață și vor 

putea 

interacționa 

direct cu 

autorii 

acestora 

3 - Lansări de carte 

 

0 0 

8. 

 

 

Programul de 

evidență, clasare, 

conservare și 

restaurare a 

bunurilor mobile 

Întocmirea 

documentații

lor complexe 

și complete 

pe baza 

cărora 

bunurile vor 

fi clasate sau 

3 - Restaurare si conservare a cărții vechi 

- Restaurare si conservare a textilelor, 

ceramicii, metalelor 

- clasarea bunurilor culturale 

- evidența bunurilor culturale 

 

 

13.000 13.000 
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inventariate 

și trecute în 

evidența 

instituției 

9. Programul de 

promovare 

turistică: târguri, 

festivaluri, 

concursuri etc. 

Organizarea 

unor 

manifestări 

culturale care 

au și o 

component 

istorică sau 

etnografică 

23 - Târgul de fete de pe Muntele Găina 

- Târgul de turism rural de la Albac 

- Festivalul Cetăților Dacice 

0 0 

10.  Programul de 

cercetare 

sociologică 

Creionarea 

profilului 

vizitatorului, 

modificări 

ale percepției 

sale asupra 

muzeului, 

orașului și a 

județului 

5 - Profilul vizitatorilor – percepții,opinii, 

particularități ale vizitatorilor veniți la Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia 

- Percepții, opinii și sugestii ale vizitatorilor – 

o mini cercetare sociologică 

 

0 0 

 

Capitolul V - Sarcini pentru management 

 Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 

1. să dezvolte și să promoveze cultura și arta prin organizarea de manifestări culturale (expoziții, 

târguri, workshop-uri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, festivaluri etc.); 

2. să regândească portofoliul de programe și proiecte în strânsă relație cu comunitatea locală, după 

parcurgerea procesului de identificare a nevoilor publicului – interviuri, focus-grupuri, chestionare etc.; 

3. să reorganizeze instituția, să actualizeze Regulamentul de organizare și funcționare, 

Regulamentul intern și fișele de post; 

4. să sprijine realizarea activităților de pedagogie, esențiale în educația tinerei generații, și să ajute la 

crearea unor oportunități de completare a curriculei oficiale din școli, cu precădere educația vocațională 

artistică; 

5. să adapteze oferta pedagogică la agenda digitală prin apelul la aplicațiile multimedia și la 

tehnologiile care să ofere mai multă interactivitate în relația cu tinerii; 

6. să valorifice spațiile interioare și exterioare pentru dezvoltarea de tabere artistice și de creație, 

expoziții de artă contemporană, mai ales ca platformă de lansare și de exprimare a artiștilor aflați la debut; 

7. să contribuie la creșterea ponderii veniturilor proprii și a veniturilor din alte surse în total venituri, 

și în același timp, a gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor administrative ale instituției; 

8. să asigure crearea condițiilor necesare creșterii numărului de beneficiari, și în același timp, să 

diversifice oferta culturală a instituției; 

9. să asigure integritatea sediului în care își desfășoară activitatea, managementul securității și al 

riscurilor; 

10. să dezvolte relații de colaborare cu instituțiile de cultură care își desfășoară activitatea în același 

mediu; branșarea la rețelele artistice naționale și internaționale pentru dezvoltarea unui eco-sistem 

creative local puternic și vizibil; 

11. să dezvolte parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii altor categorii de public, precum 

și cu instituții culturale naționale și internaționale; 

12. să identifice soluții pentru atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor 

instituției, coroborată cu participarea personalului de specialitate la programe de formare continuă și 

stagii de pregătire profesională; 

13. să implementeze strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției; 

14. să asigure dezvoltarea și actualizarea paginii web a instituției; 

15. să ducă la îndeplinire toate obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de management și în 

conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respective cele prevăzute de legislația în 

vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției; 

16. să asigure respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile: sănătatea și securitatea muncii, 

apărarea împotriva incendiilor etc.; 
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17. să transmită rapoartele de activitate și toate informațiile/înscrisurile solicitate de către Consiliul 

Județean Alba, conform prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

Capitolul VI - Structura şi conţinutul proiectului de management 
 Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de maxim 60 pagini, inclusiv anexe, și vor 

fi: format A4, marginile: stânga/dreapta 2 cm, sus/jos 1,25 cm, spațierea între rânduri: 6 pct. înainte de 

rând și 6 pct. după rând, alinierea: stânga-dreapta, font: Times New Roman, dimensiunea de 12 pct. 

pentru textul de bază și 14 pct. pentru titluri, utilizând diacriticele specifice limbii române, numerotarea 

paginii: în josul paginii, numărul paginii central. 

 Proiectul întocmit trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării 

instituţiei pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor 

conform definiţiilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă. 

 În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde 

sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere următoarele 

prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de management: 

  a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind 

evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 

  b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; 

  c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz; 

  d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 

  e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei 

publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

  f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi 

atrase din alte surse. 

  Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale 

concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de autoritate. 

 

  A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 

privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 

  1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează aceleiaşi 

comunităţi; 

  2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări); 

  3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

  4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de 

informare); 

  5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu; 

  6. profilul beneficiarului actual. 

 

  B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
  1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei; 

  2. concluzii: 

  2.1. reformularea mesajului, după caz; 

  2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

 

  C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după 

caz: 

  1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente; 

  2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

  3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau 

externalizate; 

  4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei, 

propuneri de îmbunătăţire; 

  5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuităţii procesului managerial. 

 

  D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
  Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 
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  1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 

  1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 

  1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, colaboratori; 

cheltuieli de capital); 

  2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele 

indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la 

instituţie: 

Nr. 

Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

   

   

   

 Total Total Total  

       3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei: 

  3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie de 

tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii 

infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife practicate: 

preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi 

practicate; 

  3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 

  3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 

autorităţi publice locale; 

  4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 

veniturilor: 

  4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

  4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 

  4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 

  4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 

individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 

  4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

  a) din subvenţie; 

  b) din venituri proprii. 

 

  E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, 

conform sarcinilor formulate de autoritate: 

  Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 

  1. viziune; 

  2. misiune; 

  3. obiective (generale şi specifice); 

  4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

  5. strategia şi planul de marketing; 

  6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

  7. proiectele din cadrul programelor; 

  8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management. 

 

  F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce 

pot fi atrase din alte surse 

 

  1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 

 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul … Anul … Anul 

… 

Anul 

… 

(1) (2) (3) (…) (…) (…) 

1. TOTAL VENITURI, din care: 
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1.a. Venituri proprii, din care: 

    1.a.1. venituri din activitatea de bază 

    1.a.2. surse atrase 

    1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. Subvenții / alocații 

1.c. Alte venituri 

2. TOTAL CHELTUIELI, din care: 

 

2.a. Cheltuieli de personal, din care: 

    2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

    2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 

    2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.2. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 

    2.b.4. Cheltuieli de întreținere 

    2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

2.c. Cheltuieli de capital 

    

  2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

  2.1. la sediu; 

  2.2. în afara sediului. 

  3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr. 

Crt

. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire

a 

proiectulu

i 

Buget 

prevăzut pe 

program (lei) 

Primul an de management 

1.      

…      

…      

Al doilea an de management 

2.      

…      

…      

Al treilea an de management 

3.      

…      

…      

Al patrulea an de management 

4      

…      

…      

 

Capitolul VII - Alte precizări 
 Pentru informaţii suplimentare necesare elaborării proiectului de management, candidaţii se pot 

adresa, în baza unei cereri motivate, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, telefon/fax 0258.813.300 / 

0258.811.853 ; e-mail: mnualba@yahoo.com 

 Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi de la Serviciul 

Turism, Cultură, Tineret, Sport şi Învățământ din cadrul Consiliului Județean Alba, la telefon 

025.813.380 interior 7002, mobil: 0731560763, e-mail: sorina.oprean@cjalba.ro, doamna Sorina Oprean. 

  

Capitolul VIII – Anexe 
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 

 

Anexa nr. 1 

Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 68/27 martie 2014 

Anexa nr. 2 

Organigrama Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr. 29/25 februarie 2016 
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Anexa nr. 3 

Statul de funcții al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 108/30 martie 2016 

Anexa nr. 4 

Bugetul aprobat al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, pe ultimii trei ani. 

 

 

Anexa nr. 2  la  Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 212/7 noiembrie 2016 

 

CAIET DE OBIECTIVE 

pentru pregătirea concursului de proiecte de management  

la Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia 

 

  Perioada de management este de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2017. 

  

Capitolul I – Tipul instituţiei 
        Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: instituție de spectacole. 

  Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia a fost înfiinţat de către Ministerul Culturii, prin Decizia nr. 

201 din 1 septembrie 1952, ca teatru de păpuşi profesionist, cu personalitate juridică. 

 Conform prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 1050/12 iulie 1995, în baza unui protocol de 

predare-primire, împreună cu alte instituții de cultură din județ, Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia 

a trecut în subordinea Consiliului Judeţean Alba, fiind reorganizat în anul 2007, în conformitate cu 

prevederile O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.  

       Sediul Teatrului De Păpuși ”Prichindel”este în municipiul Alba Iulia, str. Andrei Mureșanu, nr. 3, 

județul Alba, cod 510117. 

  Activitatea Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, denumit în continuare Teatru, este finanțată 

din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul local, prin bugetul Consiliului Județean Alba. 

  Conform Regulamentului de organizare și funcționare al instituţiei, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 152/24 septembrie  2015, obiectivele instituţiei sunt următoarele: 

 oferirea de produse şi servicii culturale diverse (spectacole, festivaluri, programe culturale, 

ateliere de creaţie) în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 

 realizarea şi prezentarea de spectacole de teatru pentru copii atât în mediul urban cât şi în mediul 

rural al judeţului; 

 impresarierea producţiilor artistice proprii. 

 

Capitolul II - Misiunea instituţiei 

   Teatrul își asumă misiunea de a educa prin artă publicul spectator şi  de a promova arta 

spectacolului precum şi  stimularea  schimburilor culturale dintre zone şi ţări. Crearea de spectacole de 

teatru pentru copii folosind cu predilecţie arta animaţiei dar şi alte modalităţi de expresie teatrală fac parte 

din specificul instituţiei.  

  

Capitolul III - Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în care 

instituţia îşi desfăşoară activitatea 

 Teatrul de Păpuşi ”Prichindel” Alba Iulia este singura instituție de profil din județ. Este o 

prezenţă activă în viaţa cetăţii implicându-se în organizarea serbărilor şcolare, a numeroase spectacole de 

caritate, expoziţii, concerte, sărbători naţionale, fiind în permanenţă un partener generos şi deschis 

colaborării în manifestările culturale la care a fost solicitat. 

 Activitatea de bază a instituției este montarea și prezentarea spectacolelor pentru copiii din 

municipiu, judeţ şi ţară atât la sediul teatrului cât şi la căminele culturale sau casele de cultură din 

localităţile în care se joacă. Totodată spectacolele teatrului sunt prezente în festivaluri naționale și 

internaționale. Teatrul se adaptează cerinţelor publicului diversificând oferta de spectacole prin viziunea 

regizorilor colaboratori dar și prin alegerea titlurilor care să facă parte din repertoriu.  

 În spectacolele teatrului se regăseşte promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi 

universale, clasice şi contemporane. Totodată, Teatrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale 

în domeniul educaţiei formativ – artistice.  

    

Capitolul IV - Dezvoltarea specifică a instituţiei 
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Instituția este structurată, conform organigramei şi a statului de funcţii, aprobate prin Hotărârea 

nr. 171/29 septembrie  2016 de către Consiliul Judeţean Alba, astfel: 

 Manager; 

 Consiliul artistic; 

 Consiliul administrativ; 

 Contabil şef;  

 Compartimentul producție, aprovizionare, administrativ; 

 Compartimentul financiar, contabilitate, resurse umane, juridic; 

 Șef Serviciul artistic-scenă; 

 Compartimentul artistic; 

 Compartimentul scenă;  

  Documente de referinţă, necesare analizei: 

 - Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/24 septembrie 2015 – prevăzut în Anexa nr. 1 a 

prezentului caiet de obiective; 

 - Organigrama și  Statul de funcții ale Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 171/29 septembrie 2016 - prevăzute în Anexa nr. 2 a prezentului 

caiet de obiective; 

 - Bugetul aprobat al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, pe ultimii trei ani - prevăzut în 

Anexa nr. 3 a prezentului caiet de obiective; 

 

4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 
 Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia s-a înființat la data de 1 septembrie 1952 prin Decizie a 

Ministerului Culturii ca teatru de păpuși profesionist cu personalitate juridică și reorganizat în 

conformitate cu prevederile O.G. nr. 21/2007 privind companiile și instituțiile de spectacole și concerte. 

Din anul 1995 instituția este în subordinea Consiliului Județean Alba. 

 Teatrul are ca obiectiv principal de activitate producerea și prezentarea de spectacole pentru copii. 

S-au pus în scena nenumărate spectacole dând viață basmelor clasice și universale, dar nu numai, și 

oferind astfel micilor spectatori posibilitatea de a simți pe viu emoțiile poveștilor. Dincolo de caracterul 

ludic, premierele teatrului albaiulian sunt impregnate cu un puternic caracter educativ.   

 Promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi universale, clasice şi contemporane se 

regăseşte în spectacolele teatrului. Totodată Teatrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în 

domeniul educaţiei formativ – artistice.  

   

4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanță Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri – cheltuieli de capital) / nr. 

beneficiari 

76,83 70,38 69,17 

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 0 0 

3 Număr de activități specifice 141 153 156 

4 Număr de apariții în media (fără comunicate de presă) 160 150 300 

5 Număr de beneficiari neplătitori 3160 4.900 2.868 

6 Număr de beneficiari plătitori (număr reflectat doar din vânzarea de 

bilete, nu și a produselor culturale) 

13411 12.401 9.335 

7 Număr de activități educaționale 4 4 4 

8 Număr de proiecte/acțiuni culturale 59 67 72 

9 Venituri proprii din activitatea de bază 90.844 99.033 116.902 

10 Venituri proprii din alte activități 32.276 4.767 7.150 

 

4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 
Teatrul beneficiază de spații specific unui teatru de păpuși în care își desfășoară activitatea 

angajații teatrului,dar cuprinde și spații destinate publicului spectator. Sediul Teatrului este în 

municipiul Alba Iulia, str. Andrei Mureșanu, nr. 3, județul Alba, cod 510117.  

Spațiile teatrului sunt următoarele: sala de spectacol, cabină sunet și lumini, studio înregistrări, 

sală de protocol, repetiții și vizionări video, atelier croitorie, atelier tâmplărie, atelier sculptură și regie 

tehnică, atelier maestru lumini, magazie păpuși, magazie decor, birou contabilitate, birou secretariat 

literar, birou director, camera de oaspeți, grup sanitar, curte interioară. Spațiile de care dispune instituția 

sunt utilizate în proporție de 71,88%.  
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4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani 

Nr. 

Crt. 

Program  Proiect  2013 2014 2015 

1. Gesturi pentru toți Spectacole gratuite pentru copii  x x x 

2. Povești noi pentru 

copii (premiere) 

Spectacole în premieră x x x 

3. Prefața Festivalul 

Internațional de 

Teatru ”Povești” 

 x x  

4. Festivalul 

Internațional de 

Teatru ”Povești” 

Spectacole de teatru pentru copii și adulți x x x 

Concerte x x x 

Ateliere creație x x x 

Lansări de carte x x x 

Expoziție fotografie x x x 

5. Caravana cu păpuși Spectacole pentru copii x x x 

6. Experiențe teatrale Participare la festivalurile de teatru din țară și străinătate x x x 

7. Reluarea poveștilor Repunerea în scenă a spectacolelor din stagiunile anterioare   x 

8. O poveste într-o 

poezie 

Spectacole pentru copii și adulți x x x 

9. Teatru gazdă-

parteneriate 

Găzduire spectacole de muzică, teatru și dans  x x x 

 

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 

Nr. 

Crt. 

Program Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr. 

proiec

te în 

cadru

l 

progr

amulu

i 

Denumirea proiectului Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei) 

Buget 

consumat la 

finele anului  

 

(lei) 

Anul 2013 

1. Gesturi pentru 

toți 

Program 

dedicat în 

special 

copiilor din 

centrele de 

plasament, 

școli 

ajutătoare și 

persoanelor 

cu 

dizabilități 

4 -  Ziua Internațională a Copilului ”1 Iunie”, 

-  Ziua Națională a României ”1 Decembrie” 

-  Festivalul Internațional de Teatru ”Povești” 

-  Moș Crăciun 

1000 1000 

2. Povești noi 

pentru copii 

(premiere) 

Organizarea 

de spectacole 

în premieră 

sau în lucru, 

pentru 

îmbogățirea 

repertoriului 

teatrului, 

diversificarea 

ofertei 

culturale și 

promovarea 

poveștilor 

din literatura 

clasică și 

contemporan

1 - Micii Mușchetari 33000 114722 
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ă 

3.  Prefața 

Festivalul 

Internațional de 

Teatru ”Povești” 

Organizarea 

de spectacole 

care 

prefațează și 

promovează 

Festivalul de 

Teatru 

6 -  Cinci femei de tranziție 

-  Triunghiul femeilor 

80000 36200 

4. Festivalul 

Internațional de 

Teatru ”Povești” 

Organizarea 

unor 

evenimente 

teatrale care 

să dezvolte 

viața 

culturală a 

orașului și 

turismul 

cultural din 

regiune   

43 -  Spectacole pentru copii, tineri și adulți 

-  Conferințe de presă 

-  Expoziții 

-  Lansări de carte și CD 

-  Concerte, ateliere, spectacole stradale 

458000 456888 

5. Caravana cu 

păpuși 

Organizarea 

de spectacole 

în vederea 

promovării 

actului 

artistic 

pentru copii 

68 - Spectacole la sediu și în județ 658000 620866 

6. Experiențe 

teatrale 

Selecționarea 

spectacolelor 

teatrului de 

către juriile 

de 

specialitate 

la minim 

două 

festivaluri de 

teatru 

6 -  Participare la festivaluri de teatru din țară și 

din străinătate 

5500 5232 

7. Reluarea 

poveștilor 

Organizarea 

de spectacole 

din stagiunile 

mai vechi 

3 -  D´ale lui Păcală 

-  Cei 6 Pinguini  

-  Universul din lanterna magică 

14500 38212 

8. 

 

 

O poveste într-o 

poezie 

Organizarea 

de 

reprezentații 

ocazionate 

de 

aniversarea 

Zilei 

Mondiale a 

Teatrului de 

Animație și a 

Poeziei 

2 -  Micii Mușchetari 0 0 

9. Teatru gazdă-

parteneriate 

Găzduirea 

unor proiecte 

culturale,alte

le decât cele 

produse de 

teatru 

5 - Proiecte culturale, altele decât cele produse de 

teatru 

0 0 

Anul 2014 

1. Gesturi pentru 

toți 

Program 

dedicat în 

4 -  Ziua Internațională a Copilului ”1 Iunie”, 

-  Ziua Națională a României ”1 Decembrie” 

1000 1000 
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special 

copiilor din 

centrele de 

plasament, 

școli 

ajutătoare și 

persoanelor 

cu 

dizabilități 

-  Festivalul Internațional de Teatru ”Povești” 

-  Moș Crăciun 

2. Povești noi 

pentru copii 

(premiere) 

Organizarea 

de spectacole 

în premieră 

sau în lucru, 

pentru 

îmbogățirea 

repertoriului 

teatrului, 

diversificarea 

ofertei 

culturale și 

promovarea 

poveștilor 

din literatura 

clasică și 

contemporan

ă 

2 - Punguța cu doi bani 

-  Prințesa Zulufina 

100000 100000 

3.  Prefața 

Festivalul 

Internațional de 

Teatru ”Povești” 

Organizarea 

de spectacole 

care 

prefațează și 

promovează 

Festivalul de 

Teatru 

3 -  Prințesa Zulufina 

-  Quartet 

-  Să crezi, să iubești, să dăruiești 

16269 16269 

4. Festivalul 

Internațional de 

Teatru ”Povești” 

Organizarea 

unor 

evenimente 

teatrale care 

să dezvolte 

viața 

culturală a 

orașului și 

turismul 

cultural din 

regiune 

45 -  Spectacole pentru copii, tineri și adulți 

-  Conferințe de presă 

-  Expoziții 

-  Lansări de carte și CD 

-  Concerte, ateliere, spectacole stradale 

-  Proiecții film 

427897 427897 

5. Caravana cu 

păpuși 

Organizarea 

de spectacole 

în vederea 

promovării 

actului 

artistic 

pentru copii 

87 - Spectacole la sediu și în județ 637194 637194 

6. Experiențe 

teatrale 

Selecționarea 

spectacolelor 

teatrului de 

către juriile 

de 

specialitate 

la minim 

două 

festivaluri de 

6 -  Participare la festivaluri de teatru din țară și 

din străinătate 

21389 21389 
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teatru 

7. Reluarea 

poveștilor 

Organizarea 

de spectacole 

din stagiunile 

mai vechi 

2 -  D´ale lui Păcală 

-  Cei 6 Pinguini  

-  Universul din lanterna magică 

0 0 

8. 

 

 

O poveste într-o 

poezie 

Organizarea 

de 

reprezentații 

ocazionate 

de 

aniversarea 

Zilei 

Mondiale a 

Teatrului de 

Animație și a 

Poeziei 

2 -  Punguța cu doi bani 

-  După melci 

0 0 

9. Teatru gazdă-

parteneriate 

Găzduirea 

unor proiecte 

culturale,alte

le decât cele 

produse de 

teatru 

6 -  Proiecte culturale, altele decât cele produse de 

teatru 

0 0 

Anul 2015 

1. Gesturi pentru 

toți 

Program 

dedicat în 

special 

copiilor din 

centrele de 

plasament, 

școli 

ajutătoare și 

persoanelor 

cu 

dizabilități 

4 -  Ziua Internațională a Copilului ”1 Iunie”, 

-  Ziua Națională a României ”1 Decembrie” 

-  Festivalul Internațional de Teatru ”Povești” 

-  Moș Crăciun 

500 500 

2. Povești noi 

pentru copii 

(premiere) 

Organizarea 

de spectacole 

în premieră 

sau în lucru, 

pentru 

îmbogățirea 

repertoriului 

teatrului, 

diversificarea 

ofertei 

culturale și 

promovarea 

poveștilor 

din literatura 

clasică și 

contemporan

ă 

2 -  După Melci 

-  Ursulețul și anotimpurile 

71000 70241 

3. Festivalul 

Internațional de 

Teatru ”Povești” 

Organizarea 

unor 

evenimente 

teatrale care 

să dezvolte 

viața 

culturală a 

orașului și 

turismul 

49 -  Spectacole pentru copii, tineri și adulți 

-  Conferințe de presă 

-  Expoziții 

-  Lansări de carte și CD 

-  Concerte, ateliere, spectacole stradale 

-  Proiecții film 

540000 510977 
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cultural din 

regiune   

4. Caravana cu 

păpuși 

Organizarea 

de spectacole 

în vederea 

promovării 

actului 

artistic 

pentru copii 

88 - Spectacole la sediu și în județ 693500 688973 

5. Experiențe 

teatrale 

Selecționarea 

spectacolelor 

teatrului de 

către juriile 

de 

specialitate 

la minim 

două 

festivaluri de 

teatru 

6 -  Participare la festivaluri de teatru din țară și 

din străinătate 

41000 1445 

6. Reluarea 

poveștilor 

Organizarea 

de spectacole 

din stagiunile 

mai vechi 

3 -  Cine va păzi clopoțeii? 

-  Punguța cu doi bani  

-  Universul din lanterna magică 

4000 2600 

7. 

 

 

O poveste într-o 

poezie 

Organizarea 

de 

reprezentații 

ocazionate 

de 

aniversarea 

Zilei 

Mondiale a 

Teatrului de 

Animație și a 

Poeziei 

1 -  Cine va păzi clopoțeii? 

-  Femeile savant 

-  Aripă cu Zel 

0 0 

8. Teatru gazdă-

parteneriate 

Găzduirea 

unor proiecte 

culturale,alte

le decât cele 

produse de 

teatru 

5 - Proiecte culturale, altele decât cele produse de 

teatru 

0 0 

 

Capitolul V - Sarcini pentru management 

 Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 

1. să dezvolte și să promoveze cultura și arta prin organizarea de manifestări culturale (expoziții, 

târguri, workshop-uri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, festivaluri etc.); 

2. să regândească portofoliul de programe și proiecte în strânsă relație cu comunitatea locală, după 

parcurgerea procesului de identificare a nevoilor publicului – interviuri, focus-grupuri, chestionare etc.; 

3. să reorganizeze instituția, să actualizeze Regulamentul de organizare și funcționare, 

Regulamentul intern și fișele de post; 

4. să sprijine realizarea activităților de pedagogie, esențiale în educația tinerei generații, și să ajute la 

crearea unor oportunități de completare a curriculei oficiale din școli, cu precădere educația vocațională 

artistică; 

5. să adapteze oferta pedagogică la agenda digitală prin apelul la aplicațiile multimedia și la 

tehnologiile care să ofere mai multă interactivitate în relația cu tinerii; 

6. să valorifice spațiile interioare și exterioare pentru dezvoltarea de tabere artistice și de creație, 

expoziții de artă contemporană, mai ales ca platformă de lansare și de exprimare a artiștilor aflați la debut; 

7. să contribuie la creșterea ponderii veniturilor proprii și a veniturilor din alte surse în total venituri, 

și în același timp, a gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor administrative ale instituției; 

8. să asigure crearea condițiilor necesare creșterii numărului de beneficiari, și în același timp, să 

diversifice oferta culturală a instituției; 
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9. să asigure integritatea sediului în care își desfășoară activitatea, managementul securității și al 

riscurilor; 

10. să dezvolte relații de colaborare cu instituțiile de cultură care își desfășoară activitatea în același 

mediu; branșarea la rețelele artistice naționale și internațional pentru dezvoltarea unui eco-sistem creative 

local puternic și vizibil; 

11. să dezvolte parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii altor categorii de public, precum 

și cu instituții culturale naționale și internaționale; 

12. să identifice soluții pentru atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor 

instituției, coroborată cu participarea personalului de specialitate la programe de formare continuă și 

stagii de pregătire profesională; 

13. să implementeze strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției; 

14. să asigure dezvoltarea și actualizarea paginii web a instituției; 

15. să ducă la îndeplinire toate obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de management și în 

conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respective cele prevăzute de legislația în 

vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției; 

16. să asigure respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile: sănătatea și securitatea muncii, 

apărarea împotriva incendiilor etc.; 

17. să transmită rapoartele de activitate și toate informațiile/înscrisurile solicitate de către Consiliul 

Județean Alba, conform prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

Capitolul VI - Structura şi conţinutul proiectului de management 
 Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de maxim 60 pagini, inclusiv anexe, și vor 

fi: format A4, marginile: stânga/dreapta 2 cm, sus/jos 1,25 cm, spațierea între rânduri: 6 pct. înainte de 

rând și 6 pct. după rând, alinierea: stânga-dreapta, font: Times New Roman, dimensiunea de 12 pct. 

pentru textul de bază și 14 pct. pentru titluri, utilizând diacriticele specifice limbii române, numerotarea 

paginii: în josul paginii, numărul paginii central. 

 Proiectul întocmit trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării 

instituţiei pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor 

conform definiţiilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă. 

 În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde 

sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, având în vedere 

următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de 

management: 

  a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind 

evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 

  b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; 

  c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz; 

  d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 

  e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei 

publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

  f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi 

atrase din alte surse. 

  Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale 

concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de autoritate. 

 

  A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 

privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 

  1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează aceleiaşi 

comunităţi; 

  2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări); 

  3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

  4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de 

informare); 

  5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu; 

  6. profilul beneficiarului actual. 

 

  B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
  1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei; 
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  2. concluzii: 

  2.1. reformularea mesajului, după caz; 

  2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

 

  C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după 

caz: 

  1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente; 

  2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

  3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau 

externalizate; 

  4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei, 

propuneri de îmbunătăţire; 

  5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuităţii procesului managerial. 

 

  D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
  Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 

  1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 

  1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 

  1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, colaboratori; 

cheltuieli de capital); 

  2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele 

indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la 

instituţie: 

Nr. 

Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

   

   

   

 Total Total Total  

       3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei: 

  3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie de 

tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii 

infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife practicate: 

preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi 

practicate; 

  3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 

  3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 

autorităţi publice locale; 

  4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 

veniturilor: 

  4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

  4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 

  4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 

  4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 

individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 

  4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

  a) din subvenţie; 

  b) din venituri proprii. 

 

  E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, 

conform sarcinilor formulate de autoritate: 

  Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 

  1. viziune; 

  2. misiune; 

  3. obiective (generale şi specifice); 
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  4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

  5. strategia şi planul de marketing; 

  6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

  7. proiectele din cadrul programelor; 

  8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management. 

 

  F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce 

pot fi atrase din alte surse 

 

  1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul … Anul … Anul 

… 

Anul 

… 

(1) (2) (3) (…) (…) (…) 

1. TOTAL VENITURI, din care: 

 

1.a. Venituri proprii, din care: 

    1.a.1. venituri din activitatea de bază 

    1.a.2. surse atrase 

    1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. Subvenții / alocații 

1.c. Alte venituri 

    

2. TOTAL CHELTUIELI, din care: 

 

2.a. Cheltuieli de personal, din care: 

    2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

    2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 

    2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.2. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 

    2.b.4. Cheltuieli de întreținere 

    2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

2.c. Cheltuieli de capital 

    

  2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

  2.1. la sediu; 

  2.2. în afara sediului. 

  3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr. 

Crt

. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire

a 

proiectulu

i 

Buget 

prevăzut pe 

program (lei) 

Primul an de management 

1.      

…      

…      

Al doilea an de management 

2.      

…      

…      

Al treilea an de management 

3.      

…      

…      

Al patrulea an de management 

4      

…      

…      
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Capitolul VII - Alte precizări 
 Pentru informaţii suplimentare necesare elaborării proiectului de management, candidaţii se pot 

adresa, în baza unei cereri motivate, Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, telefon/fax 

0258.811.752 ; e-mail: secretariatliterar@yahoo.com 

 Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi de la Serviciul 

Turism, Cultură, Tineret, Sport şi Învățământ din cadrul Consiliului Județean Alba, la telefon 

025.813.380 interior 7002, mobil: 0731560763, e-mail: sorina.oprean@cjalba.ro, doamna Sorina Oprean. 

  

Capitolul VIII – Anexe 
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 

 

Anexa nr. 1 

Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/24septembrie 2015  

 

Anexa nr. 2 

Organigrama și  Statul de funcții ale Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 171/29 septembrie 2016  

 

Anexa nr. 3 

Bugetul aprobat al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, pe ultimii trei ani 

 

 

Anexa nr. 3  la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 212/7 noiembrie 2016 

 

CAIET DE OBIECTIVE 

pentru pregătirea concursului de proiecte de management  

la Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba 

 

  Perioada de management este de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2017. 

  

Capitolul I –Tipul instituţiei 
 Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: bibliotecă publică 

   Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga” Alba  funcționează în subordinea Consiliului Judeţean Alba, 

în baza Regulamentului de organizare și funcționare întocmit în conformitate cu Legea nr. 334/2002 a 

bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a bibliotecilor publice. 

          Sediul Bibliotecii Judeţene “Lucian Blaga” Alba este în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor, 

nr. 22, județul Alba. 

   Activitatea Bibliotecii Judeţene “Lucian Blaga” Alba, denumită în continuare Biblioteca, este 

finanțată din subvenţii acordate din bugetul local, prin bugetul Consiliului Județean Alba.  

   Conform Regulamentului de organizare și funcționare al instituţiei, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 27/25 februarie 2016, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură 

egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii 

timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, 

vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă ori etnică. 

Atribuţiile şi activităţile specifice instituţiei sunt următoarele: 

a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor 

colecţii enciclopedice de documente; 

b) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sălile de lectură, de 

informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin secţii, filiale ori puncte de 

informare şi împrumut; 

c) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte instrumente de 

comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi îndrumă utilizatorii în 

folosirea acestor surse de informare; 

 d) desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi/servicii de informare bibliografică şi de documentare, 

în sistem tradiţional sau informatizat; 

 e) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii ori baze 

de date, prin împrumut interbibliotecar intern şi internaţional ori servicii de accesare şi comunicare la 

distanţă; 
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 f) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, modernizare şi 

automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente şi a tradiţiilor culturale, 

de animaţie culturală şi de educaţie permanentă; 

 g) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniul biblioteconomiei, 

ştiinţelor informării şi al sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de profil, redactează şi 

editează produse culturale necesare membrilor comunităţii; 

 h) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii; 

 i) colecţionează, organizează, valorifică şi conservă colecţii reprezentative de cărţi, periodice şi 

alte documente grafice şi audio-vizuale adaptate numărului de locuitori ai judeţului şi structurii socio-

profesionale a populaţiei din municipiul Alba Iulia şi din judeţ; 

j) îndeplineşte funcţia de depozit legal al statului pentru judeţul Alba, primind în acest scop, 

gratuit, de la agenţii economici producători din judeţ, câte un exemplar din cărţile, periodicele şi celelalte 

documente grafice şi audio-vizuale pe care le realizează potrivit prevederilor legale în domeniu. 

  Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură asistenţă de specialitate pentru bibliotecile 

municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Alba, constând în coordonarea activităţilor curente, 

programare, completarea colecţiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie, de evidenţă şi strategie 

culturală locală prin: îndrumarea directă pe teren;organizarea unor consfătuiri, schimburi de experienţă, 

dezbateri;elaborarea unor materiale de metodologie bibliotecară;efectuarea de studii, cercetări, analize, 

schimb interbibliotecar, aprovizionarea cu carte; perfecţionarea profesională (cursuri, seminarii, 

bibliografii). 

 

Capitolul II - Misiunea instituţiei 

    Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba urmăreşte satisfacerea intereselor de studiu, lectură, 

informare, documentare, educare şi recreere din municipiul şi judeţul Alba, prin promovarea cunoaşterii, 

având la bază optimizarea accesului liber la informaţii relevante prin creşterea colecţiilor de bibliotecă şi 

prin asigurarea de servicii publice moderne de informare adecvate fiecărei categorii de utilizatori.  

  

Capitolul III - Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în care 

instituţia îşi desfăşoară activitatea 

 Fiind o instituţie de interes judeţean, Biblioteca desfăşoară programe şi proiecte ale căror 

obiective trebuie armonizate cu misiunea şi scopul instituţiei,  prin  activităţi care să atragă un număr cât 

mai mare de beneficiari, de toate vârstele şi categoriile socio-culturale,  spre cunoașterea valorilor 

patrimoniului cultural şi spiritual al judeţului Alba. 

 Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga” Alba se adresează locuitorilor municipiului Alba Iulia şi 

celor din judeţul Alba. Dezvoltarea socio - culturală este văzută ca fiind un indice al calităţii şi 

atractivităţii vieţii în mediul urban şi rural. Cultura are rol activ, fiind considerată un factor de dezvoltare 

socială şi comunitară, factor al calităţii vieţii, o forţă de coeziune socială, un mod de viaţă al individului şi 

al societăţii, o expresie a identităţii personale şi colective. La nivel regional, dezvoltarea se concentrează 

în primul rând în zonele purtătoare de semnificaţii, care au valenţe socio-culturale, transformându-le în 

embleme ale regiunii respective. Valorificarea oportunităţilor ce vizează domeniul cultural şi al 

participării cetăţenilor la actul de cultură reprezintă tendinţa firească pentru intervenţia pe termen scurt şi 

mediu a administraţiei publice în acest sector strategic al judeţului Alba. 

    

Capitolul IV - Dezvoltarea specifică a instituţiei 
Instituția este structurată, conform organigramei şi a statului de funcţii, aprobate prin Hotărârea 

nr. 171/29septembrie 2016 de către Consiliul Judeţean Alba, astfel: 

 Manager 

 Personal de specialitate, total:         22 posturi 

din care: 

- de conducere (contabil şef):       1 post 

- bibliotecari:              18 posturi 

- bibliograf:              1 post 

- inginer de sistem:             1 post 

- operator:                1 post 

         personal administrativ, total:        3 posturi 

din care: 

- economist:              1 post 

- magaziner:             1 post 

- secretar-dactilograf):        1 post 

  personal de întreţinere şi de deservire, total:  4 posturi 
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din care: 

      - muncitor calificat (legător carte):                 1 post 

      - şofer:                                  1 post 

      - îngrijitori:                                                       2 posturi.  

  Documente de referinţă, necesare analizei: 

 - Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii  Județene ”Lucian Blaga” Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/24 septembrie 2015 – prevăzut în Anexa nr. 1 a 

prezentului caiet de obiective; 

 - Organigrama și  Statul de funcții ale Bibliotecii  Județene ”Lucian Blaga” Alba, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 171/29septembrie 2016 - prevăzute în Anexa nr. 2 a prezentului 

caiet de obiective; 

 - Bugetul aprobat al Bibliotecii  Județene ”Lucian Blaga” Alba, pe ultimii trei ani - prevăzut în 

Anexa nr. 3 a prezentului caiet de obiective; 

4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 
Biblioteca publică din Alba Iulia şi-a deschis porţile la data de 1 aprilie 1943,  având ca prim fond 

de carte volumele aflate în biblioteca muzeului şi o donaţie din partea marelui cărturar Nicolae Iorga (350 

volume). A fost atestată documentar prin adresa 2857/1943 a Ministerului Educaţiunii Naţionale, 

Comisiunea Monumentelor Istorice. Fondul bibliotecii era structurat pe patru servicii: împrumut la 

domiciliu, lectura la sală, cărţi şi reviste pentru copiii de şcoală primară şi periodice. 

Ca urmare a demersurilor şi a corespondenţei abundente pe care o întreţine profesorul Constantin 

Dumitrescu, primul bibliotecar al bibliotecii publice, cu diferite personalităţi ale vremii, cu instituţii, 

facultăţi, asociaţiuni literare şi ştiinţifice, editori, tipografi, numeroase donaţii vin în sprijinul bibliotecii 

astfel încât la sfârşitul anului 1943 biblioteca dispunea de 18.000 volume.  Din data de 26 noiembrie 1991 

Biblioteca Judeţeană Alba poartă numele marelui filozof, poet şi dramaturg, LUCIAN BLAGA. 

 Astăzi patrimoniul bibliotecii numără peste 200.000 de unităţi bibliotecare repartizate la sediul 

instituţiei situat pe str. Trandafirilor, nr. 22 şi filialele din municipiul Alba Iulia (Filiala Cetate, Filiala 

Centrul de zi pentru persoane vârstnice şi Filiala Ampoi). 

             Activitatea curentă a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba este structurată pe secţii, filiale şi 

compartimente, fiecare având atribuţii specifice, după cum urmează: 

  Secţia Prelucrare - Catalogare carte - achiziţionează, primeşte, gestionează unităţile de 

bibliotecă nou intrate şi le repartizează celorlalte secţii şi filiale care deservesc utilizatorii bibliotecii; 

organizează, întreţine şi actualizează cataloagele tradiţionale şi electronice ale bibliotecii; repartizează 

publicaţiile către celelalte biblioteci comunale şi orăşeneşti din judeţ; 

 Secţia de împrumut pentru copii - deserveşte utilizatorii bibliotecii cu vârste cuprinse între 3 şi 

14 ani; facilitează,  potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 

împrumut interbibliotecar; organizează activităţi instructiv-educative, distractiv-recreative  şi culturale, de 

grup şi individuale pentru copii. 

Secţia de împrumut pentru adulţi - facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul 

utilizatorilor la colecţiile bibliotecii; actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi 

circulaţia acesteia, cititorii şi frecvenţa lor; oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 

organizează şi găzduieşte manifestări culturale specifice bibliotecii; participă la popularizarea şi 

publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de 

specialitate în organizarea acestora; colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea 

organizării manifestărilor culturale; urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, 

precum şi a procedurilor activităţilor specifice. 

Sala de lectură  - pune la dispoziţia cititorilor publicaţiile solicitate; întocmeşte materiale 

documentare şi de popularizare a serviciilor de bibliotecă; oferă consultanţă de specialitate în întocmirea 

referatelor şi a altor lucrări, precum şi în utilizarea surselor de informare ale bibliotecii; realizează 

evidenţa centralizată a datelor statistice privind activitatea de bibliotecă; organizează şi găzduieşte 

manifestări culturale cu cartea (prezentări de carte, expoziţii, activităţi interactive, cultural –educative 

etc.); răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi publicaţii, 

promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); pune la dispoziţia cititorilor 

programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; colaborează cu celelalte 

instituţii culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor culturale; organizează şi asigură accesul 

neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001; urmăreşte şi 

analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor specifice. 

  Secţia Metodică şi Animaţie culturală  - îndrumă, controlează, acordă la cerere asistenţă de 

specialitate bibliotecilor publice din judeţ; întocmeşte şi difuzează materiale necesare activităţii 

bibliotecilor; organizează, îndrumă şi participă la diverse manifestări culturale ale bibliotecilor publice 

din judeţ; organizează trimestrial colocvii profesionale zonale; întocmeşte rapoarte de evaluare a 

activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din judeţ; îşi desfăşoară activitatea de bază conform 
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Programului manifestărilor culturale, anual, întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de Consiliul Judeţean Alba; colaborează cu celelalte instituţii 

culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor culturale. 

 Secţia Periodice constituie şi organizează colecţiile de periodice, le pune la dispoziţia publicului 

interesat, îndrumă cititorii interesaţi de celelalte secţii şi informează utilizatorii despre posibilităţile de 

documentare oferite de bibliotecă. 

       Secţia Informatică  - întreţine, actualizează dezvoltă baza de date a bibliotecii; acordă asistenţă 

de specialitate tuturor secţiilor şi compartimentelor în cadrul activităţilor specifice; implementează şi 

întreţine software-ului specific şi de uz general; stabileşte soluţii, proceduri, tehnici pentru buna 

funcţionare şi corecta utilizare a calculatoarelor şi a  echipamentelor periferice. 

 Secţia de Bibliografie şi Biblionet  - întocmeşte bibliografii tematice şi de recomandare la 

cerere; realizează „Bibliografia locală” prin prelucrarea articolelor din presa locală, centrală şi din lucrări 

monografice referitoare la trecutul şi prezentul judeţului Alba, pe domenii, şi întroducerea lor în baza de 

date; implementează activităţile serviciului de bibliotecă Biblionet.  

             Filialele bibliotecii, Filiala Cetate, Filiala Ampoi şi Filiala Centrul de zi pentru vârstnici pun 

la dispoziţia publicului carte cu caracter enciclopedic, colecţiile fiind constituite şi dezvoltate în funcţie 

de nevoile comunităţii pe care o deservesc, de categoria de vârstă şi structura ocupaţională a 

utilizatorilor.  

 Celelalte servicii şi compartimente: Contabilitate,  Resurse umane, Administrativ, 

Deservire  îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor specifice care le revin, în conformitate cu 

legislaţia în domeniu, cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii şi  celelalte prevederi 

legale.  

   

4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani   

Nr. 

crt. 

 

Indicatori de performanţă* 2013 2014 2015 

1. Cheltuieli pe beneficiar 

(subvenţie + venituri - 

cheltuieli de capital) 

1487526 1422316 1634162 

2. Fonduri nerambursabile atrase 

(lei) 

- - - 

3. Număr de activități 

educaţionale 

32 29 31 

4. Număr de apariţii media 120 120 125 

5. Număr de beneficiari 

neplătitori 

13099 13300 16000 

6. Număr de beneficiari 

plătitori** 

- - - 

7. Frecvenţa medie zilnică 380 370 300 

8. Număr de proiecte/acţiuni 

culturale 

17/290 17/300 26/350 

9. Venituri proprii din activitatea 

de bază 

- - - 

10. Venituri din bunuri şi servicii 

primite cu titlu gratuit, 

reprezentând donaţii carte şi 

donaţii tehnică calcul 

Biblionet. 

5054 12674 16.906 

                                                                 

Nr. 

crt. 
Indicatori specifici 

2013 2014 2015 

1. Utilizatori ( nou înscriși) 5451 4883 3930 

2. Total volume 

difuzate 

157220 132394 120732 
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3. Vizitele cititorilor 

la bibliotecă 

87701 80042 63606 

4. Frecvenţa zilnică 380 

cititori/zi 

370 

cititori/zi 

310 

cititori/zi 

5. Indicele de atragere 

la lectură 

10% 10% 9,02% 

6. Manifestări culturale 

la sediu şi în afara instituţiei 

290 300 350 

7. Proiecte 17 17 26 

8. Parteneriate 48 48 45 

9. Apariții în mass media 120 120 125 

10 Participanţi la manifestările 

culturale 

4000 5500 7500 

                                                                             

4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 
Sediul instituției se află în municipiul Alba Iulia pe str. Trandafirilor, nr. 22. Suprafața 

desfășurată / utilă a clădirilor este de 800 mp.  

Spațiile de care dispune instituția sunt utilizate în procent de  100 %. 

  

4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani 

Nr. 

Crt. 

Program  Proiect  2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Deschis la 

informație 

1. Bibliotec@ta x x x 

2. Dezvoltarea sistemului informatic x x x 

3. Biblionet x x x 

2. Lectură publică 1. Zilele Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” Alba Iulia x  x 

2. Cafeneaua culturală x x x 

3. Aproape de tine, cartea x x x 

4. Dacă e joi, e poezie și cafea x x  

5. Caravana culturală x x  

6. Premii Revista ACASĂ x x  

3. Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

1. Înnoirea și diversificarea colecțiilor din bibliotecă x x x 

4.  Biblioteca - Centru 

cultural și 

educațional 

1. Târgul de carte Alba Transilvana x x x 

2. Mediatecă    

3. Revista fermecată pentru copii isteți     

4. Educație și lectură în biblioteca publică x  x 

5. Creativitate în spațiul francofon   x 

6. Să ne cunoaștem valorile x  x 

7. Sunt și eu erou de poveste x   

8. Cărțile își au destinul lor   x 

5. Promovarea 

valorilor culturii 

române în lume 

1. Festivalul International ”Lucian Blaga” x x  

2. Lucian Blaga – ediții multilingve x x x 

3. Spațiu mioritic - spațiu european x   

4. Cărți pentru românii de pretutindeni x x x 

5. Constelația Eminescu; Festival-concurs ”Ocrotiți de 

Eminescu” 

x x  

6. Comunicare și 

formare 

profesională 

1. O viziune asupra rolului bibliotecii publice    

2. Participare la cursuri de pregătire și perfecționare x x x 

7. Diversitate 

culturală 

1. Colocviile romanului românesc contemporan x x x 

2. Festivalul Internaţional de epigrame, caricatură şi umor  x x  

3. Colocviile de literatură şi arte Aiud x x x 

4. Festival Internaţional de literatură „Alb Umor” x x x 

5. Zilele culturale „Liviu Rebreanu” Aiud x x x 

6. Colocviul tinerilor scriitori x x x 

7. Vârstele poeziei x x x 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia
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8. Lansări de carte x x x 

9. Premiile filialei Alba a USR x   

10. Colocviul de poezie română și italiană contemporană x   

11. Gala poeziei românești x  x 

12. Revista ASTRA x   

13. Revista ETHOS 21 x   

14. Adunarea Generală ASTRA   x 

15. Revista Discobolul 25   x 

16. Festivalul ”Dilema Veche”   x 

17.Dialoguri. Întâlniri memorabile   x 

18. Simpozionul ”Dorin Pavel”   x 

 

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 

Nr. 

Crt. 

Program Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr. 

proiec

te în 

cadru

l 

progr

amulu

i 

Denumirea proiectului Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei) 

Buget 

consumat la 

finele anului  

 

(lei) 

Anul 2013 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizării 

serviciilor 

informatizate 

pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea sistemului informatic 

- Biblionet 

10950 1800 

2. Lectură publică Program 

dedicate 

promovării 

imaginii și 

serviciilor 

instituției în 

comunitate și 

implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificarea 

patrimoniului 

cultural și 

spiritual 

6 - Zilele Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” Alba 

Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, cartea 

- Dacă e joi, e poezie și cafea 

- Caravana culturală 

- Premii Revista ACASĂ 

36000 18828 

3.  Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Program 

dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor de 

documente 

prin achiziție 

și donație 

1 - Înnoirea și diversificarea colecțiilor din 

bibliotecă 

200000 231229 

4. Biblioteca - 

Centru cultural și 

educațional 

Program 

destinat 

facilitării 

accesului la 

cultură și 

stimulării 

activităților 

conexe 

actului 

cultural în 

4 - Târgul de carte Alba Transilvana 

- Educație și lectură în biblioteca publică 

- Creativitate în spațiul francofon 

- Să ne cunoaștem valorile. Sunt și eu erou de 

poveste 

-  

-  

252000 158411 
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comunitate   

5. Promovarea 

valorilor culturii 

române în lume 

Program 

destinat 

diseminării 

culturii scrise 

românești în 

spațiul 

național și 

european 

5 - Festivalul International ”Lucian Blaga” 

- Lucian Blaga – ediții multilingve 

- Spațiu mioritic - spațiu european 

- Cărți pentru românii de pretutindeni 

- Constelația Eminescu;  

- Festival-concurs ”Ocrotiți de Eminescu” 

185000 143700 

6. Comunicare și 

formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

competențelo

r 

profesionale 

și de 

comunicare 

1 - O viziune asupra rolului bibliotecii publice 

-  

10000 0 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialului 

cultural și 

creativ al 

oamenilor de 

cultură din 

județ și din 

țară 

13 - Colocviile romanului românesc contemporan 

Festivalul Internaţional de epigrame, caricatură 

şi umor  

- Colocviile de literatură şi arte Aiud 

- Festival Internaţional de literatură „Alb Umor” 

- Zilele culturale „Liviu Rebreanu” Aiud 

- Colocviul tinerilor scriitori 

- Vârstele poeziei 

- Lansări de carte 

- Premiile filialei Alba a USR 

- Colocviul de poezie română și italiană 

contemporană 

- Gala poeziei românești 

- Revista ASTRA 

- Revista ETHOS 21 

0 187335 

Anul 2014 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizării 

serviciilor 

informatizate 

pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea sistemului informatic 

- Biblionet 

6800 1800 

2. Lectură publică Program 

dedicat 

promovării 

imaginii și 

serviciilor 

instituției în 

comunitate și 

implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificarea 

patrimoniului 

cultural și 

spiritual 

3 - Zilele Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” Alba 

Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, cartea 

- Dacă e joi, e poezie și cafea 

- Caravana culturală 

-  

20500 14800 

3.  Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Program 

dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor de 

documente 

prin achiziție 

1 - Înnoirea și diversificarea colecțiilor din 

bibliotecă 

198000 245185 
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și donație 

4. Biblioteca - 

Centru cultural și 

educațional 

Program 

destinat 

facilitării 

accesului la 

cultură și 

stimulării 

activităților 

conexe 

actului 

cultural în 

comunitate   

1 - Târgul de carte Alba Transilvana 

-  

199000 144179 

5. Promovarea 

valorilor culturii 

române în lume 

Program 

destinat 

diseminării 

culturii scrise 

românești în 

spațiul 

național și 

european 

3 - Festivalul International ”Lucian Blaga” 

- Lucian Blaga – ediții multilingve 

- Cărți pentru românii de pretutindeni 

-  

105500 79417 

6. Comunicare și 

formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

competențelo

r 

profesionale 

și de 

comunicare 

1 - O viziune asupra rolului bibliotecii publice 

-  

2000 2000 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialului 

cultural și 

creativ al 

oamenilor de 

cultură din 

județ și din 

țară 

8 - Colocviile romanului românesc contemporan 

Festivalul Internaţional de epigrame, caricatură 

şi umor  

- Colocviile de literatură şi arte Aiud 

- Festival Internaţional de literatură „Alb Umor” 

- Zilele culturale „Liviu Rebreanu” Aiud 

- Colocviul tinerilor scriitori 

- Vârstele poeziei 

- Gala poeziei românești 

0 120805 

Anul 2015 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizării 

serviciilor 

informatizate 

pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea sistemului informatic 

- Biblionet 

3500 1800 

2. Lectură publică Program 

dedicate 

promovării 

imaginii și 

serviciilor 

instituției în 

comunitate și 

implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificarea 

patrimoniului 

cultural și 

spiritual 

3 - Zilele Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” Alba 

Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, cartea 

-  

16500 13512 
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3.  Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Program 

dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor de 

documente 

prin achiziție 

și donație 

1 - Înnoirea și diversificarea colecțiilor din 

bibliotecă 

200000 321993 

4. Biblioteca - 

Centru cultural și 

educațional 

Program 

destinat 

facilitării 

accesului la 

cultură și 

stimulării 

activităților 

conexe 

actului 

cultural în 

comunitate   

5 - Târgul de carte Alba Transilvana 

- Educație și lectură în biblioteca publică 

- Creativitate în spațiul francofon 

- Să ne cunoaștem valorile.  

- Cărțile își au destinul lor 

-  

200000 183151 

5. Promovarea 

valorilor culturii 

române în lume 

Program 

destinat 

diseminării 

culturii scrise 

românești în 

spațiul 

național și 

european 

2 - Lucian Blaga – ediții multilingve 

- Cărți pentru românii de pretutindeni 

-  

70000 60763 

6. Comunicare și 

formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

competențelo

r 

profesionale 

și de 

comunicare 

- - O viziune asupra rolului bibliotecii publice 

-  

0 0 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialului 

cultural și 

creativ al 

oamenilor de 

cultură din 

județ și din 

țară 

13 - Colocviile romanului românesc contemporan 

- Colocviile de literatură şi arte Aiud 

- Festival Internaţional de literatură „Alb Umor” 

- Festivalul ”Dilema Veche” 

- Zilele culturale „Liviu Rebreanu” Aiud 

- Colocviul tinerilor scriitori 

- Vârstele poeziei 

- Lansări de carte 

- Gala poeziei românești 

- Adunarea Generală ASTRA 

- Revista Discobolul 25 

- Simpozionul ”Dorin Pavel” 

- Dialoguri. Întâlniri memorabile 

314215 278479 

 

Capitolul V - Sarcini pentru management 

 Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 

1. să dezvolte și să promoveze cultura și arta prin organizarea de manifestări culturale (expoziții, 

târguri, workshop-uri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, festivaluri etc.); 

2. să regândească portofoliul de programe și proiecte în strânsă relație cu comunitatea locală, după 

parcurgerea procesului de identificare a nevoilor publicului – interviuri, focus-grupuri, chestionare etc; 

3. să reorganizeze instituția, să actualizeze Regulamentul de organizare și funcționare, 

Regulamentul intern și fișele de post; 

4. să sprijine realizarea activităților de pedagogie, esențiale în educația tinerei generații, și să ajute la 

crearea unor oportunități de completare a curriculei oficiale din școli, cu precădere educația vocațională 

artistică; 
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5. să adapteze oferta pedagogică la agenda digitală prin apelul la aplicațiile multimedia și la 

tehnologiile care să ofere mai multă interactivitate în relația cu tinerii; 

6. să valorifice spațiile interioare și exterioare pentru dezvoltarea de tabere artistice și de creație, 

expoziții de artă contemporană, mai ales ca platformă de lansare și de exprimare a artiștilor aflați la debut; 

7. să contribuie la creșterea ponderii veniturilor proprii și a veniturilor din alte surse în total venituri, 

și în același timp, a gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor administrative ale instituției; 

8. să asigure crearea condițiilor necesare creșterii numărului de beneficiari, și în același timp, să 

diversifice oferta culturală a instituției; 

9. să asigure integritatea sediului în care își desfășoară activitatea, managementul securității și al 

riscurilor; 

10. să dezvolte relații de colaborare cu instituțiile de cultură care își desfășoară activitatea în același 

mediu; branșarea la rețelele artistice naționale și internațional pentru dezvoltarea unui eco-sistem creativ 

local puternic și vizibil; 

11. să dezvolte parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii altor categorii de public, precum 

și cu instituții culturale naționale și internaționale; 

12. să identifice soluții pentru atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor 

instituției, coroborată cu participarea personalului de specialitate la programe de formare continuă și 

stagii de pregătire profesională; 

13. să implementeze strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției; 

14. să asigure dezvoltarea și actualizarea paginii web a instituției; 

15. să ducă la îndeplinire toate obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de management și în 

conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respective cele prevăzute de legislația în 

vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției; 

16. să asigure respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile: sănătatea și securitatea muncii, 

apărarea împotriva incendiilor etc; 

17. să transmită rapoartele de activitate și toate informațiile/înscrisurile solicitate de către Consiliul 

Județean Alba, conform prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

Capitolul VI - Structura şi conţinutul proiectului de management 
 Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de maxim 60 pagini, inclusiv anexe, și vor 

fi: format A4, marginile: stânga/dreapta 2 cm, sus/jos 1,25 cm, spațierea între rânduri: 6 pct. înainte de 

rând și 6 pct. după rând, alinierea: stânga-dreapta, font: Times New Roman, dimensiunea de 12 pct. 

pentru textul de bază și 14 pct. pentru titluri, utilizând diacriticele specifice limbii române, numerotarea 

paginii: în josul paginii, numărul paginii central. 

 Proiectul întocmit trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării 

instituţiei pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor 

conform definiţiilor prevăzute în O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde 

sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere următoarele 

prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de management: 

  a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind 

evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 

  b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; 

  c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz; 

  d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 

  e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei 

publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

  f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi 

atrase din alte surse. 

  Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale 

concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de autoritate. 

 

  A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 

privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 

  1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează aceleiaşi 

comunităţi; 
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  2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări); 

  3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

  4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de 

informare); 

  5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu; 

  6. profilul beneficiarului actual. 

 

  B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
  1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei; 

  2. concluzii: 

  2.1. reformularea mesajului, după caz; 

  2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

 

  C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după 

caz: 

  1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente; 

  2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

  3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau 

externalizate; 

  4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei, 

propuneri de îmbunătăţire; 

  5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuităţii procesului managerial. 

 

  D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
  Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 

  1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 

  1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 

  1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, colaboratori; 

cheltuieli de capital); 

  2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele 

indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la 

instituţie: 

Nr. 

Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

   

   

   

 Total Total Total  

  3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei: 

  3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie de 

tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii 

infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife practicate: 

preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi 

practicate; 

  3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 

  3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 

autorităţi publice locale; 

  4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 

veniturilor: 

  4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

  4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 

  4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 

  4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 

individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 
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  4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

  a) din subvenţie; 

  b) din venituri proprii. 

 

  E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, 

conform sarcinilor formulate de autoritate: 

  Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 

  1. viziune; 

  2. misiune; 

  3. obiective (generale şi specifice); 

  4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

  5. strategia şi planul de marketing; 

  6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

  7. proiectele din cadrul programelor; 

  8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management. 

 

  F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce 

pot fi atrase din alte surse 

 

  1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul … Anul … Anul 

… 

Anul 

… 

(1) (2) (3) (…) (…) (…) 

1. TOTAL VENITURI, din care: 

1.a. Venituri proprii, din care: 

    1.a.1. venituri din activitatea de bază 

    1.a.2. surse atrase 

    1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. Subvenții / alocații 

1.c. Alte venituri 

    

2. TOTAL CHELTUIELI, din care: 

2.a. Cheltuieli de personal, din care: 

    2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

    2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 

    2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.2. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 

    2.b.4. Cheltuieli de întreținere 

    2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

2.c. Cheltuieli de capital 

    

  2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

  2.1. la sediu; 

  2.2. în afara sediului. 

  3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr. 

Crt

. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire

a 

proiectulu

i 

Buget 

prevăzut pe 

program (lei) 

Primul an de management 

1.      

…      

…      

Al doilea an de management 

2.      

…      

…      

Al treilea an de management 

3.      
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…      

…      

Al patrulea an de management 

4      

…      

…      

 

Capitolul VII - Alte precizări 
 Pentru informaţii suplimentare necesare elaborării proiectului de management, candidaţii se pot 

adresa, în baza unei cereri motivate, Bibliotecii  Județene ”Lucian Blaga” Alba, telefon 0285.811.443 , 

fax 0258.817.204, e-mail: bjalba@gmail.com. 

 Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi de la Serviciul 

Turism, Cultură, Tineret, Sport şi Învățământ din cadrul Consiliului Județean Alba, la telefon 

025.813.380 interior 7002, mobil: 0731560763, e-mail: sorina.oprean@cjalba.ro, doamna Sorina Oprean. 

  

Capitolul VIII – Anexe 
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 

 

Anexa nr. 1 

Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii  Județene ”Lucian Blaga” Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/25 februarie 2016 

Anexa nr. 2 

Organigrama și  Statul de funcții ale Bibliotecii  Județene ”Lucian Blaga” Alba, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 72/28 aprilie 2016  

Anexa nr. 3 

Bugetul aprobat al Bibliotecii  Județene ”Lucian Blaga” Alba, pe ultimii trei ani 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind  preluarea unui bun imobil – teren din domeniul public al Municipiului Aiud şi din 

administrarea Consiliului local Aiud în domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 7 noiembrie 2016; Luând în 

dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind  preluarea unui bun imobil – teren din domeniul public al 

Municipiului Aiud şi din administrarea Consiliului local Aiud în domeniul public al Judeţului Alba şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  preluarea unui bun imobil – teren din 

domeniul public al Municipiului Aiud şi din administrarea Consiliului local Aiud în domeniul public al 

Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 19421/3 noiembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile : 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 190/27 octombrie 2016 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; 

- Hotărârii Consiliului Local Aiud nr. 269/27 octombrie 2016 privind transmiterea din 

domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea Consiliului Local al municipiului Aiud în 

domeniul public al Județului Alba și in 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). 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 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; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă preluarea bunului imobil situat administrativ în municipiul Aiud, județul Alba, 

înscris în CF nr. 91331 Aiud cu nr. cadastral 91331 în suprafață de 1964 mp, având categoria de folosinţă 

drum (strada Avram Iancu) din domeniul public al municipiului Aiud în domeniul public al Judeţului 

Alba. 

Art. 2. Predarea-preluarea bunului imobil se face pe bază de protocol încheiat între părțile 

interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Inventarul bunurilor proprietății publice a Județului Alba se va modifica în mod 

corespunzător. 

Art. 4. Se vor efectua demersurile necesare pentru înscrierea în Cartea Funciară, categoria drum 

judeţean. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi Direcţia 

de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 6. 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 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. 213 

Alba Iulia,  7 noiembrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

   

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Alba ca membru titular în Comisia de 

evaluare a ofertelor din cadrul licitației privind delegarea prin concesionare a unor componente ale 

Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri municipale și 

deșeuri similare 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 7 noiembrie 2016; Luând în 

dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Alba ca 

membru titular în Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul licitației privind delegarea prin concesionare 

a unor componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri 

municipale și deseuri similare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Alba ca membru titular în Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul licitației privind delegarea 

prin concesionare a unor componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și 

transport deșeuri municipale și deseuri similare; 

- raportul de specialitate nr. 19462/3 noiembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare și bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de:  

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris Alba” nr. 

8 din data de 7 octombrie  2016; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se desemneaza doamna Camelia Elena GALAC VITAN – consilier superior în cadrul 

Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Alba, ca membru titular în 

Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul licitației privind delegarea prin concesionare a unor 

componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri 

municipale și deșeuri similare.  

Art. 2. 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, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

“Salubris Alba”, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică și relații publice, Serviciului achiziții 

publice și monitorizarea implementării contractelor. 

 

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

                                                                   

Nr. 214 

Alba Iulia,  7  noiembrie 2016   
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

            

                       

HOTĂRÂRE  

privind propunerea candidaților pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al 

Societăţii „APA CTTA”SA Alba 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 7 noiembrie 2016; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind propunerea candidaților pentru funcţiile de membri ai Consiliului 

de Administraţie al Societății „APA CTTA”SA Alba 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind propunerea candidaților pentru funcţiile de 

membri ai Consiliului de Administraţie al Societății „APA CTTA”SA Alba  

 - raportul de specialitate nr. 19425 din 3 noiembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

 - lista scurtă a candidaților selectați în urma derulării procedurii de recrutare pentru membrii 

Consiliului de Administrație al Societății „APA CTTA”SA Alba, anexă a raportului final înregistrat la 

registratura Consiliului Județean Alba, cu  nr. 19378 din 3 noiembrie 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 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 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 „APA CTTA” S.A. Alba, în baza listei scurte a candidaților selectați, în ordinea punctajului 

obținut, după cum urmează: 

- domnul Marian Florin AITAI 

- doamna Elena OPRUȚA 

- doamna Dorina ALEXI 

- domnul Emil Nicolae MUNTEAN 

- domnul Cornel MURG 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba 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 „APA CTTA”SA Alba, 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 „APA CTTA”SA Alba. 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL             Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 215  

Alba Iulia, 7 noiembrie 2016  
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

              

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea depunerea cererii de finanțare a proiectului „Școală-comunitate, parteneriat 

pentru prevenirea, reducerea părăsirii timpurie a școlii” finanţat în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman (PO CU 2014-2020) 

„Școala pentru toți” PO CU AP 6/PI 10ii/OS 6.6 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 7 noiembrie 2016;  

 Luînd în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare a proiectului „Școală-comunitate, 

parteneriat pentru prevenirea, reducerea părăsirii timpurie a școlii” finanţat în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman (POCU) „Școala pentru toți” Axa Prioritară (AP) 6 ”Educație și competențe”; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare a proiectului 

„Școală-comunitate, parteneriat pentru prevenirea, reducerea părăsirii timpurie a școlii” finanţat în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) „Școala pentru toți” Axa Prioritară (AP) 6 

”Educație și competențe”; 

 - raportul de specialitate nr. 19460 din 3 noiembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

 - adresa nr. 7721/25 octombrie 2016 a Inspectoratului Școlar Județean Alba  prin care se face 

Anunțul cu privire la rezultatul procedurii de selecție parteneri pentru proiect PO CU Axa Prioritară (AP) 

6 „Educație și competențe”; 

Ținând cont de prevederile: 

- Ghidul solicitantului privind condiţiile generale ale Programului Operațional Capital Uman 

(PO CU) „Școala pentru toți”  

-  Ghidul solicitantului privind condiţiile specifice ale Programului Operațional Capital 

Uman (PO CU) „Școala pentru toți” Axa Prioritara (AP) 6 „Educație și competențe”.  
Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport și 

de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 1  lit. f, art. 91 alin. 5 lit. a  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 a finanţelor publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă, 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 depunerea cererii de finanțare a proiectului „Școală-comunitate, 

parteneriat pentru prevenirea, reducerea părăsirii timpurie a școlii” finanțat în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman (PO CU 2014-2020)  „Școala pentru toți” PO CU AP 6/PI 10ii/OS 6.6 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 13.486,05 lei, reprezentând contribuția Județului Alba la 

cofinanțarea de 2% din cheltuielile eligibile ale Proiectului, aferent bugetului din cheltuielile eligibile ce 

revin partenerului - Consiliul Județean Alba (inclusiv TVA eligibil). 

Art. 3. Se mandatează domnul Ion Dumitrel, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, să semneze 

toate documentele aferente depunerii cererii de finanțare, conform Ghidului solicitantului – condiții 

specifice, Axa prioritara 6 „Educație si competente”.  

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

aduce la îndeplinire prevederile 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, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Inspectoratului Școlar Judeţean Alba, Direcţiei 
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dezvoltare și bugete, Direcției Juridică ți relații publice și Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL              Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

Nr. 216  

Alba Iulia, 7 noiembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru încredințarea 

managementului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, a proiectului de management 

câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management 

 

  
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 7 noiembrie 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru 

încredințarea managementului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, a proiectului de management 

câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, 

organizat pentru încredințarea managementului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, a proiectului 

de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management; 

- raportul de specialitate nr. 19531 din 4 noiembrie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 20 alin. 5 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 aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru postul de 

manager al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, conform anexei nr.1- parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă proiectul de management câștigător, depus de către domnul Pal Alexandru 

conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri, urmând a fi încheiat contractul de 

management pe perioada 15 noiembrie 2016 – 31 decembrie 2020.  

Art. 3. Începând cu data semnării noului contractul de management, încetează contractul de 

management nr. 12756/21 iulie 2016 încheiat pentru perioada asigurării interimatului. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Biroul resurse umane, 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, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

domnului Pal Alexandru, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcției 

dezvoltare și bugete  şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

                  

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

                                                                   

 

Nr. 217 

Alba Iulia,  7  noiembrie 2016   
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Anexa nr. 1  la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 217/74 noiembrie 2016 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 19513/4 noiembrie 2016 

 

 

REZULTATUL FINAL 

al concursului de proiecte de management organizat pentru Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba 

  

În urma susținerii probelor stabilite la concursul de proiecte de management organizat de 

Consiliul Județean Alba, pentru ocuparea funcției de manager la Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul final al concursului: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 
Rezultatul  concursului 

Rezultatul  final al 

concursului 

1. PAL ALEXANDRU 9,10 câștigător 

 

Conform prevederilor 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. 152/25 august 2016, „este declarat câştigător candidatul care a 

obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7”. 

 

Secretariatul Comisiei de concurs  

numit prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 156/25 august 2016 

 

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;  

Romana Maria RUSU - consilier juridic, reprezentant compartiment juridic. 
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Anexa nr. 2  la  Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 217/74 noiembrie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE MANAGEMENT 

perioada de management - 4 ani și 2 luni, începând cu 1 noiembrie 2016  

 

 

CENTRUL DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” 

ALBA 
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A. Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri 

privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent: 

 

1. instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează 

aceleiași comunități: 

Activitatea Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” se adresează comunității Județului Alba. 

 Instituțiile, organizațiile și grupurile informale care se adresează aceleiași comunități sunt: 

Instituții subordonate Consiliului Județean Alba 

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

- Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba; 

- Teatrul de Păpuși ,,Prichindel” Alba Iulia; 

 

Instituții deconcentrate din Județul Alba  

- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba; 

- Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Alba; 

 

Instituții subordonate Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 

- Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; 

- Inspectoratul Școlar Județean Alba; 

- Liceul de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia; 

- Palatul Copiilor Alba Iulia; 

- Clubul Copiilor Blaj-Câmpeni; 

- Clubul Copiilor Aiud-Ocna Mureș; 

- Clubul Copiilor Sebeș-Cugir; 

 

Uniuni de creație de utilitate publică 

- Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Alba Iulia; 

- Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Alba-Hunedoara; 

- UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor; 

- Uniunea Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical din România; 

- Uniunea Artiștilor Plastici; 

 

Alte instituții 

- Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia; 

- Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia; 

- Palatul Cultural din Blaj; 

- Muzeul Principia din Alba Iulia; 

- Centrul Cultural ,,Liviu Rebreanu” Aiud; 

- Centrul Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeș; 

- Casa de Cultură ,,Avram Iancu” din Câmpeni; 

- Casa de Cultură din Cugir; 
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- Casa de Cultură din Blaj; 

- Casa de Cultură din Teiuș; 

- Căminele Culturale din comunele județului Alba; 

- Serviciile de organizare evenimente culturale din cadrul primăriilor de oraș. 

 

Organizații neguvernamentale 

- Fundația InterArt Aiud; 

- Fundația Terrarmonia Alba Iulia; 

- Societatea Cultural-Patriotică ,,Avram Iancu” Zlatna; 

- Societatea Culturală ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia; 

- Asociația Artă și Tradiții Meșteșugărești Alba – ATMA; 

- Asociația CulturArt; 

- Asociația SincreticArt; 

- Asociația Culturală Obârșia; 

- Asociația Română pentru Cultură; 

- Asociația ,,Dansuri Populare Alba Carolina”. 

 

 ,,Factorii de interes” sunt acele persoane, grupuri de persoane sau instituții ale căror opinii și 

idei ar putea să influențeze rezultatele unui proiect, îndreptându-l către succes sau eșec. 

 Analiza factorilor de interes reprezintă o metodă de identificare și evaluare a importanței pe 

care o au persoanele, grupurile informale, organizațiile și instituțiile care ar putea afecta semnificativ 

succesul unui proiect.  

 Obiectivele analizei factorilor de interes sunt: 

 - identificarea persoanelor, grupurilor informale, organizațiilor și instituțiilor care pot influența, 

pozitiv sau negativ, un proiect. 

 Toate instituțiile, organizațiile și grupurile informale enumerate mai sus, care se adresează 

aceleiași comunități, pot influența pozitiv sau negativ un proiect. Pe lângă acestea, la lista factorilor de 

interes trebuie inclusă societatea civilă/publicul, precum și mass-media. 

 - anticiparea tipului de influență pe care fiecare dintre aceste instituții, organizații, grupuri de 

persoane o pot avea asupra unui proiect. 

 Instituțiile și organizațiile pot avea o influență pozitivă, prin colaborarea în vederea implementării 

proiectului în cele mai bune condiții, pe trei direcții importante: organizare, parte profesională, publicitate 

și promovare. Ele pot avea însă și o influență negativă, în cele mai multe cazuri generată de lipsa de 

colaborare, implicare, comunicare. Această influență poate duce la creșterea bugetului de implementare a 

proiectului, la blocaje în desfășurarea campaniilor publicitare și de promovare, în unele cazuri chiar la 

neatingerea scopului propus.  

 Societatea civilă/publicul poate influența pozitiv un proiect prin implicarea în procesul de 

schițare, scriere, concepere a acestuia, cât și prin simpla participare la acțiunile/activitățile lui, semn al 

atingerii necesităților publicului țintă. Neparticiparea la acțiunile/activitățile proiectului este tot o 

influență pozitivă, atâta timp cât refuzul grupului țintă de a participa la proiect este acceptat, recunoscut, 

analizat și evaluat. 

 Mass-media înseamnă medii (de comunicare) de masă. În acest caz, relația de colaborare trebuie 

să fie una foarte strânsă, deoarece mass-media poate influența, la fel de mult, pozitiv sau negativ un 

proiect.  

 - dezvoltarea unor strategii care vor permite obținerea unui sprijin cât mai ridicat din partea 

susținătorilor proiectului și reducerea la minimum a obstacolelor ce stau în calea acestuia. 
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 Odată ce au fost identificați factorii de interes într-un proiect, ca și interesele lor, ei pot fi invitați 

să participe la interviuri, sesiuni de brainstorming, interviuri tip focus grup și sondaje de opinie, astfel 

încât ideile și opiniile lor să fie integrate în procesul de planificare.  

 Chiar dacă aceștia se opun unei activități specifice, ei pot fi recâștigați dacă sunt implicați în 

procesul decizional, ori de schițare a proiectului și dacă li se oferă posibilitatea să-și exprime preocupările 

pentru proiect. Implicarea lor poate să dea un sens de apartenență la procesul de luare a deciziilor, ceea ce 

conduce de multe ori la obținerea sprijinului public, sau cel puțin la neutralitate. 

 

2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, 

amenințări): 

Mediul extern cuprinde condițiile exterioare în care Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” 

operează. Instituția își desfășoară activitatea într-un mediu complex, în schimbare, care în mod continuu 

creează noi provocări ce trebuie controlate pentru a asigura continuitatea și succesul. Mediul intern al 

instituției cere aceeași atenție în conducere ca cel extern. Mediul intern cuprinde factorii din interiorul 

instituției, care influențează activitatea: structura, cultura, valorile, stilurile manageriale, comunicarea, 

tehnologia. De asemenea, factorii mediului intern sunt influențați de mediul extern. 

Mediul extern al instituției 

Instituția în general nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc prin care se satisfac anumite nevoi 

ale societății, ale mediului extern în cadrul căruia instituția se constituie și se dezvoltă.  

Evaluarea mediului extern ne permite să identificăm schimbările, tendințele, oportunitățile și 

amenințările.  

Analiza mediului extern trebuie să se desfășoare pe mai multe componente: social, tehnic, 

economic, politic (factori STEP). De aici derivă o serie de factori care pot influența activitatea instituției: 

a) condițiile economice (șomajul poate să ducă la o mare ofertă de resurse umane, puterea de 

cumpărare și cererea de servicii culturale este în creștere la nivel local și național), 

b) sistemul legal (în prezent, legislația în vigoare permite dezvoltarea instituției din toate 

punctele de vedere), 

c) poziția geografică (poziția geografică permite dezvoltarea turismului cultural la un nivel 

foarte ridicat), 

d) grupurile țintă (multitudinea grupurilor țintă din județ obligă instituția să aibă o ofertă 

culturală foarte bogată), 

e) piața muncii și relațiile concurențiale (piața muncii este în creștere și continuă dezvoltare 

în județul Alba, iar relațiile concurențiale generează rezultate foarte bune în cazul nostru), 

f) disponibilitatea resurselor (resursele alocate de către ordonatorul de credite nu creează 

probleme în procesul de implementare a proiectelor propuse), 

g) climatul politic (legi, politici publice, guvernare). 

Mediul intern al instituției 

Succesul instituției este dependent, într-un grad ridicat, de contribuția angajaților săi. Acesta este 

influențat de percepțiile și sentimentele lor față de instituție. Nevoile și așteptările oamenilor pot fi sporite 

sau frustrate de unele aspecte din instituție. 

Interacțiunea oamenilor și structura influențează procesele comportamentale, cum ar fi stilul 

managerial, planificarea, comunicarea, managementul conflictului, procesul decizional, celelalte 

comportamente interpersonale. Toate acestea influențează output-urile muncii și nivelul atașamentului 

față de organizație. 

Principalii factori din interiorul instituției care influențează activitatea acesteia sunt: 

a) structura organizatorică (structura tinde să se aplatizeze, să fie mai flexibilă și să aibă 

mai puține niveluri, pentru a răspunde mai rapid și mai bine solicitărilor), 

b) stilul managerial (Managerul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” trebuie să aibă un 

stil participativ - să colaboreze cu angajații și să se bucure de sprijinul acestora, deciziile să fie luate în 
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grup. În această situație există o structură de control cu un înalt grad de comunicare în ambele sensuri. 

Informația este liberă pentru toți cei implicați în procesul decizional), 

c) comunicarea (comunicarea în cadrul instituției trebuie să fie deschisă și liberă), 

d) capabilitatea de schimbare (identificarea tuturor stărilor nefavorabile, a insatisfacției, a 

pașilor care trebuie urmați pentru eficientizarea acțiunilor și atingerea scopurilor, precum și comunicarea, 

aducerea la cunoștința oamenilor din instituție a viziunii dorite), 

e) tipologia culturii organizaționale (desemnează un ansamblu de idei, cunoștințe, reguli, 

valori, care definesc modul în care se desfășoară munca, precum și cel de tratare a oamenilor). 

Analiza SWOT a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” 

1. Strengths – Puncte forte 
- mutarea instituției în perioada imediat următoare 

într-un sediu propriu, renovat, cu suprafață și spații 

adecvate pentru desfășurarea activității curente, 

- ofertă cultural-artistică foarte variată, 

- potențial cultural-artistic mare în tot județul, 

- mediu tânăr, cu forță de muncă, idei, entuziasm; 

media de vârstă a personalului este de 32 de ani, 

- personal competent,  

- alocarea bugetară din partea ordonatorului de 

credite, 

- implicarea constantă a autorităților publice locale în 

procesul cultural-artistic. 

2. Weaknesses – Puncte de slăbiciune 
- număr insuficient de personal la compartimentul 

administrativ (un singur îngrijitor angajat), ceea ce a 

dus la o scădere a încrederii în instituție, 

- personal insuficient la Serviciul Ansamblul 

Folcloric (în urma reorganizărilor din ultimii ani, 

serviciul a pierdut 6 posturi de execuție și nu a mai 

fost reînființat sau scos la consurs un alt post până în 

prezent), 

- colaborare timidă cu instituțiile, organizațiile și 

grupurile informale care se adresează aceleiași 

comunități, 

- absența instituției din mediile de socializare, 

- lipsa colaborării între serviciile instituției,  

- investiții foarte puține, realizate cu scopul reducerii 

cheltuielilor de implementare a proiectelor, 

- realizarea unui grad mic de venituri proprii, 

- activitate minimă a Compartimentului Ansamblul 

Artistic de Fanfară, 

- activități educative puține, realizate cu scopul 

educării cultural-artistice a copiilor și tinerilor din 

județul Alba, 

- gradul mic de implicare a minorităților naționale în 

proiectele instituției, 

-  gradul foarte mic de implicare a cultelor 

recunoscute oficial în România (18 la număr), 

- lipsa unei săli proprii de spectacole și concerte duce 

la creșterea costurilor de implementare a proiectelor 

artistice.  

3. Opportunities – Oportunități 
- interesul unor artiști, cu renume național și 

internațional, de a colabora cu instituția, 

- preocuparea unor importanți finanțatori (bănci, 

instituții guvernamentale,  agenți economici etc.) de 

a deveni parteneri în cadrul proiectelor implementate 

de instituție, 

- interesul tinerilor pentru proiectele instituției, 

- apropierea cu pași repezi de data 1 decembrie 2018. 

4. Threats – Amenințări 
- lipsa unui management coerent al resurselor umane 

poate duce la exportarea tinerilor cu potențial către 

județele Cluj și Sibiu, 

- lipsa spațiilor de afișaj din orașele județului face ca 

orice campanie publicitară să fie una nesigură. 

 

3. analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia: 

Imaginea Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” reprezintă o combinație de gânduri, sentimente, 

credințe, opinii și viziuni pe care oamenii le au despre instituție, despre produsele și serviciile oferite. 

Marca înregistrată reprezintă un însemn distinctiv utilizat de un individ, organizație comercială 

sau orice altă persoană juridică pentru a identifica un produs sau serviciu în fața potențialilor consumatori 

și pentru a arăta că toate produsele ce o poartă provin dintr-o sursă unică, pentru a face distincție între 

produsele sau serviciile proprii și cele ale altor entități. 
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Valoarea de piață a unei mărci o reprezintă veniturile pe care respectiva denumire are capacitatea 

de a le atrage singură, indiferent de instituția care o utilizează. Marca generează venituri pentru instituție 

și are astfel o valoare în sine uneori mult mai mare în raport cu patrimoniul tangibil. 

Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” nu are până în prezent nici o marcă înregistrată la OSIM. 

Mai mult de atât, paradoxul este că instituția deține ca și conținut un număr important de mărci, pe care 

însă nu le-a conștientizat și implicit, nu le-a valorificat de-a lungul timpului. Astfel, marketingul este unul 

dezechilibrat, neunitar și creează confuzii în rândul publicului, duce la pierderea interesului și încrederii 

în instituție și în produsele/serviciile sale. În susținerea marketingului dezechilibrat vine și sigla, logo-ul 

folosit de instituție, un element grafic descărcat de pe internet, care prezintă și promovează în materialele 

de publicitate o vioară albastră, iar în alte cazuri o vioară verde sau turcoaz. 

  

 Propuneri pentru îmbunătățirea imaginii în cazul de față 

 Înregistrarea, promovarea și valorificarea următoarelor mărci: 

  - Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” Alba, 

  - Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba, 

  - Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, 

  - Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba, 

  - Muguri de Tezaur. 

 Crearea, înregistrarea, promovarea și valorificarea următoarelor mărci noi: 

  - Editura ,,Augustin Bena” a Județului Alba, 

  - Casa de Discuri ,,Augustin Bena” a Județului Alba. 

 Crearea unui logo general al instituției, pentru a arăta că toate produsele/serviciile ce le poartă 

provin dintr-o sursă unică, de încredere, de calitate. De exemplu: 
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Realizarea de materiale publicitare, prin care se promovează mărcile proprii: 

  - mape de prezentare, 

  - flyere generale, 

  - broșuri și cataloage, 

  - corturi personalizate, 

  - calendare și agende etc. 

 

 La modul general, promovarea imaginii instituției prin optimizarea Google, campanii Google 

AdWords, promovarea prin blog și social media (campanii Facebook Ads) este un domeniu care 

înregistrează un trend crescător atât la nivel mondial, cât și în rândul companiilor din România. 

Promovarea Facebook este un instrument de marketing necesar și eficient pentru orice instituție.  

 În cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, promovarea imaginii instituției prin intermediul 

mediilor sociale a fost aproape inexistentă, iar site-ul web de exemplu, din luna decembrie 2015 și până în 

luna iulie 2016 a promovat pe prima pagină un concert  de colinde.  

 Propuneri pentru îmbunătățirea imaginii în cazul de față 

 Regândirea, modificarea și actualizarea în permanență a site-ului web, astfel încât să 

îndeplinească cel puțin următoarele funcții:   

  - funcția informativă, 

  - funcția de marketing, 

  - funcția de promovare a imaginii instituției. 

 Regândirea, modificarea și actualizarea paginii de Facebook (ultima fotografie postată datează 

din anul 2012). 

 Targetarea audienței pe Facebook 

 Facebook permite o targetare fără precedent printr-o segmentare complexă, de la aspecte generale 

precum cele geografice și demografice, până la cele de natură comportamentală (preferințe, interese, 

hobby-uri, grupuri și comunități de care aparțin consumatorii). Dispunând de aceste informații valoroase, 

putem crea campanii de promovare pe Facebook care să transmită mesajul către un segment țintă bine 

definit, evitând astfel risipa inutilă de timp, energie și bani. 

 Alte propuneri pentru îmbunătățirea imaginii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” 

 - ridicarea nivelului profesional în cadrul proiectelor viitoare, 

 - colaborare mai strânsă cu instituțiile, organizațiile și grupurile informale care se adresează 

aceleiași comunități, 

 - atragerea de parteneri media pentru toată activitatea instituției, 

 - mediatizarea proiectelor proprii pe plan național, 

 - participarea la evenimente cultural-artistice cu impact național și internațional, 

 - atragerea mass-mediei centrale, fără alocări bugetare, prin idei inovatoare de promovare.  

 

 4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte 

surse de informare): 

 Având în vedere diversitatea activității Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, proiectele propuse 

vor avea efecte directe și indirecte asupra mai multor categorii de beneficiari. 

 Identificarea și cunoașterea acestor categorii de beneficiari se va realiza în primul rând prin 

ședințe de lucru la care vor lua parte: 

 - consiliul consultativ de specialitate al instituției, 

 - compartimentul financiar, contabil, buget, accesare și gestionare programe și proiecte, 
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 - reprezentanți ai ordonatorului de credite, 

 - partenerii din cadrul proiectului, 

 - reprezentanți ai societății civile, 

 - reprezentanți ai mass-mediei locale. 

 La finalul fiecărui proiect se va întocmi un raport narativ și financiar al proiectul, precum și o 

evaluare detaliată a implemetării acestuia. Cunoașterea categoriilor de beneficiari se va face și cu ocazia 

evaluării finale a proiectului, prin sondaje de opinie, dialog direct și chestionare de evaluare. 

 Se vor realiza studii comparative a situației participanților la proiect și a vânzărilor de bilete, pe 

categorii de vizitatori, pe categorii de activități, prin sondaje organizate de angajații instituției, cărora li se 

vor adăuga observațiile directe ale echipei de proiect.  

 Prin parteneriate cu Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, studenții, în urma stagiilor 

de practică, vor fi implicați în realizarea de sondaje, chestionare și observații – sub îndrumarea 

profesorilor de specialitate. 

 Implicarea partenerilor comerciali, care în urma realizării unor studii proprii de piață vor indica 

și recomanda produsele optime pentru a le promova. 

 

 5. grupurile țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu sunt: 

 - copiii și tinerii din Județul Alba, 

 - artiștii/formațiile artistice din Județul Alba, 

 - cercetătorii Județului Alba, 

 - operatorii de turism rural din Județul Alba, 

 - comunitățile locale din Județul Alba, 

 - publicul larg, 

 - turiști de pe plan național și internațional, 

indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, 

handicap sau apartenență la o categorie defavorizată. 

 

 6. profilul beneficiarului actual 

 Este de menționat faptul că în perioada anterioară, Centrul de Culură ,,Augustin Bena” nu a 

realizat sondaje, studii, cercetări, focus-grupuri destinate obținerii unui profil al beneficiarului actual sau 

aceste informații nu au fost incluse în Caietul de obiective. 

 Din informațiile publice furnizate se pot vedea următoarele: 

Nr. 

Crt. 

Indicatori de performanță Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 2015 

1 Număr de beneficiari neplătitori 62800 80000 87000 

2 Număr de beneficiari plătitori (număr reflectat doar din vânzarea 

de bilete) 

0 0 0 

 Numărul beneficiarilor neplătitori a avut o creștere constantă, însă nu este argumentată; nu sunt 

prezentate acțiunile/obiectivele realizate, care au dus la această creștere, sau modul în care au fost 

contorizați beneficiarii respectivi. 

 Nu poate trece neobservat faptul că numărul beneficiarilor plătitori este constant 0 (zero), în 

condițiile în care personalul angajat din instituție poate realiza venituri proprii prin vânzarea de bilete la 

evenimentele sale.    

 Datele puse la dispoziție și modul ambiguu de contorizare nu pot oferi o analiză a profilului 

beneficiarului actual și nici o dinamică a numărului de vizitatori români/străini, 

adulți/elevi/studenți/pensionari, structură de vârstă, structură ocupațională etc. Toate acestea ne fac să 
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credem că nu s-au realizat activități de elaborare și aplicare de chestionare sau alte instrumente de 

marketing pentru a putea contura un profil al beneficiarului și al grupurilor țintă. Nu există date conform 

cărora se poate analiza tipul de beneficiar pentru tipologia proiectelor implementate de instituție (arte 

vizuale, evenimente artistice, lansări de carte etc.). 

 În urma analizei proiectelor implementate de către instituție de-a lungul timpului, ca cetățean al 

Județului Alba, pot afirma că profilul beneficiarului actual este publicul larg, indiferent de vârstă, gen, 

naționalitate, religie, educație, categorie socială, indiferent de scopul și tipologia proiectului. 

 

B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 

 1. analiza programelor și a proiectelor instituției 

 Conform Caietului de obiective pentru prezentul concurs de proiecte de management, Cap. IV, pc. 

4.2. - Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani, Indicatori de performanță, numărul de 

proiecte/acțiuni culturale implementate în anul 2013 este de 82, în anul 2014 este de 87, iar în anul 2015 

este de 90.  

 La același capitol, la pc. 4.5 – Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani, numărul proiectelor 

implementate este diferit de cel prezentat la pc. 4.2, și anume: proiecte desfășurate în anul 2013 – 82, în 

anul 2014 – 97 (cu 10 proiecte mai mult decât raportarea de mai sus), iar în anul 2015 – 77 (cu 13 

proiecte mai puțin decât în raportarea de la pc. 4.2). 

 Aceste raportări sunt susținute, la Cap. IV, pc. 4.2, de rubricile numărul de 

evenimente/reprezentații, număr de apariții în media și număr de beneficiari neplătitori, care confirmă 

ușoara creștere, constantă, a proiectelor și respectiv a numărului de beneficiari. 

Extras din Caietul de obiective – Cap. IV, pc. 4.2. Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanță Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

4 Număr de apariții în media (fără comunicate de presă) 109 519 712 

5 Număr de beneficiari neplătitori 62800 80000 87000 

7 Număr de evenimente/reprezentații 283 341 352 

8 Număr de proiecte/acțiuni culturale 82 87 90 

 Indiferent dacă indicatorii de performanță prezentați la Cap.IV, pc. 4.2 se referă la proiectele 

desfășurate în ultimii ani (Cap. IV, pc. 4.4) sau la programul minimal realizat pe ultimii 3 ani (Cap. V, pc. 

4.5), raportările respective sunt contradictorii și consider că  nu pot fi argumentate și susținute, cantitativ 

și calitativ, având în vedere și concluziile la care am ajuns, referitor la profilul beneficiarului actual.  

Raportare Indicatori de performanță Anul 

2013                            

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Cap. IV, pc. 4.2 Număr de proiecte/acțiuni culturale 82 87 90 

Cap. IV, pc. 4.2 Număr de evenimente/reprezentații 283 341 352 

Cap. IV, pc. 4.4 Lista programelor și proiectelor desfășurate 75 86 107 

Cap. IV, pc. 4.5 Programul minimal realizat 82 97 77 

  

 Proiectele desfășurate în ultimii trei ani au fost structurate în 8 programe: 

  - programul de cercetare, conservare, culegere și arhivare a culturii, 

  - programul de transmitere și promovare a culturii tradiționale prin spectacol, 
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  - programul de educație permanentă și perfecționare profesională, 

  - programul de editare carte, editare muzicală și promovarea personalităților, 

  - programul de parteneriate și colaborări, 

  - programul de formare continuă în domeniul artelor și a culturii tradiționale, 

  - programul Fanfara Județului Alba, 

  - programul culturii minorităților. 

 Cu toate acestea, o serie de proiecte s-au repetat ca și raportare de două sau chiar de trei ori, în 

programe diferite sau în același program, în același an: 

Nr. 

crt. 

Proiectul Programele în care a fost inclus                             

1 Festivalul de film etnografic 

(proiect inclus în 2 programe diferite, în același 

an - 2015) 

1. Programul de cercetare, conservare, culegere și 

arhivare a culturii 

2. Programul de parteneriate și colaborări 

2 Colocviile ,,Gheorghe Pavelescu” sau Colocviile 

de Etnografie și Folclor (este același proiect) 

1. Programul de cercetare, conservare, culegere și 

arhivare a culturii (raportat de 2 ori, în același an 

– 2015) 

2. Programul de educație permanentă și 

perfecționare profesională 

3. Programul de parteneriate și colaborări 

3 Festivalul de Folclor ,,Mureș pe marginea ta” 

 

1. Programul de transmitere și promovare a 

culturii tradiționale prin spectacol        (proiect 

raportat de 2 ori în același program, în același an 

- 2014) 

4 Stagiunea orchestrei de cameră 

 

1. Programul de parteneriate și colaborări (proiect 

raportat de 2 ori în același program, în același an 

- 2014) 

 Exemplele mai pot continua, pentru un total de 12 proiecte. În această situație ne este aproape 

imposibil să facem o analiză pertinentă a programelor și proiectelor instituției (ca exemplu, proiectul 

Stagiunea orchestrei de cameră este inclus în Programul de parteneriate și colaborări, Centrul de 

Cultură ,,Augustin Bena” are în structura sa Compartimentul Orchestra de Cameră și finanțează integral 

proiectul respectiv). 

 În încercarea de a face o analiză din punct de vedere tipologic, se remarcă faptul că proiectele de 

promovare a tradițiilor și obiceiurilor din Județul Alba au o pondere de peste 80%. Proiectele tematice, 

organizate cu ocazia Zilelor oficiale de sărbătoare din România sunt în număr de două (Ziua Națională a 

României și Ziua Universală a Iei). Proiecte de promovare a artelor vizuale – trei și proiecte de 

promovare a culturii minorităților – trei.  

 2. concluzii 

 Programul este un grup de proiecte corelate pentru atingerea unui scop mai amplu al instituției. 

Titlul unui program poate fi exact unul dintre obiectivele instituției. 

 Proiectele reprezintă un efort temporar realizat pentru a obține un produs, un serviciu sau un 

rezultat, în anumite limite de timp, buget și resurse. 

 În cazul de față, titlurile programelor sunt doar niște expresii sau citate din articole de specialitate, 

proiectele sunt incluse haotic în acestea, de multe ori fără legătură cu programul în care se regăsesc. 

 În conformitate cu Ordonanța 129/2000 privind formarea profesională a adulților, ,,formarea 

profesională asigură fie dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi 

competențe.  
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 Formele de realizare a formării profesionale sunt: 

 - cursuri organizate de angajatori în cadrul unităților proprii sau de furnizorii de formare 

profesională, 

 - stagii de practică și specializare în unități din țară sau din străinătate, 

 - alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.” 

 Titlul programului cu numărul 6 este Programul de formare continuă în domeniul artelor și a 

culturii tradiționale, iar proiectele din cadrul acestuia sunt de tipul: Concert de colinde, Magia 

Crăciunului, Concursul Cetatea Alba-Carolina, Festivități de deschidere și închidere a anului școlar, 

Festivalul Internațional de Teatru Apollo, Serbare de Moș Crăciun, Concert de muzică de cameră.  Cum 

poate un concert, festival sau o festivitate de deschidere a anului școlar să fie furnizor de formare 

continuă, în orice domeniu, personal nu pot analiza. 

 

 Concluzia este una singură, aceea că întreaga structură a programelor instituției trebuie să fie 

regândită și refăcută, în concordanță cu scopul și obiectivele asumate. Proiectele trebuie să fie corelate, să 

aibă coerență, să urmărească un scop precis și o serie de obiective generale S.M.A.R.T. - specifice, 

măsurabile, abordabile, relevante, încadrate în timp.  

 

 2.1. reformularea mesajului, după caz 

 Mesajul formulat în Caietului de obiective este foarte clar și nu necesită reformulare. Centrul de 

Cultură ,,Augustin Bena” are misiunea de promovare a culturii naționale și universale, și de organizare de 

cursuri teoretice și practice necesare formării continue în domeniul artelor și meșteșugurilor. Fiind o 

instituție de interes județean, desfășoară programe și proiecte ale căror obiective trebuie armonizate cu 

misiunea și scopul instituției, prin activități care să atragă un număr cât mai mare de beneficiari, de toate 

vârstele și categoriile socio-culturale, spre acte de cultură autentice. 

 

 2.2. descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii 

 Misiunea va fi îndeplinită în strânsă legătură cu următoarele idei, principii și direcții. 

 Cultura este un factor fundamental al vieții sociale: 

  - dezvoltă potențialul intelectual la nivel național și capitalul uman în special, 

  - creează o societate deschisă și conștientă de valoarea celuilalt, prin afirmarea diversității 

culturale, 

  - este mediu al integrării sociale, 

  - este esență a identității naționale,  

  - este fundamentală pentru cooperarea și comunicarea interumană, 

  - este mediu al transformării sociale (mentalitatea), 

  - este o dimensiune a civilizării și civilizației. 

 Ca factor al dezvoltării economice, cultura determină: 

  - creșterea calității vieții și atragerea de investiții, 

  - dezvoltarea activităților turistice, 

  - crearea unor noi piețe de muncă, 

  - crearea unor industrii culturale, 

  - definirea funcțiilor economice ale regiunii, 

  - favorizarea migrației capitalului uman spre regiunea noastră. 

 Principalele direcții pentru îndeplinirea misiunii sunt: 

  - asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial, 
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  - respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea tuturor formelor și modalităților de 

exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea, 

  - revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterialîn viața comunităților umane și a 

indivizilor, în special a tinerelor generații, 

  - protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor comunităților 

în care aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a artizanilor care creează sau recreează, 

  - promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între 

comunități și între indivizi, 

  - creșterea accesului public la proiectele implementate (creșterea accesului la obiectivele 

Patrimoniului Cultural Național material și imaterial este direct proporțional cu conservarea și 

recunoașterea lor), 

  - creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor 

și tinerilor), 

  - sprijinirea realizării activităților de pedagogie, esențiale în educația tinerei generații, 

sprijinirea creării unor oportunități de completare a curriculei oficiale din școli, cu precădere educația 

vocațională artistică, 

  - adaptarea ofertei pedagogice la agenda digitală prin apelul la aplicațiile multimedia și la 

tehnologiile care să ofere mai multă interactivitate în relația cu tinerii, 

  - valorificarea spațiilor interioare și exterioare pentru dezvoltarea de tabere artistice și de 

creație, expoziții de artă contemporană, mai ales ca platformă de lansare și de exprimare a artiștilor aflați 

la debut, 

  - promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național 

pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane care 

locuiesc în zone defavorizate etc.), 

  - publicarea constantă a cercetărilor științifice cu privire la problematicile Patrimoniului 

Cultural Național, 

  - promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul, 

  - sprijinirea formării profesionale a angajaților, 

  - creșterea nivelului veniturilor proprii realizate din vânzarea de produse și servicii, 

  - dezvoltarea și promovarea culturii și artei prin organizarea de manifestări culturale 

(expoziții, târguri, workshop-uri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, concerte, festivaluri 

etc.), 

  - regândirea portofoliului de programe și proiecte, în strânsă relație cu comunitatea locală, 

după parcurgerea procesului de identificare a nevoilor publicului – interviuri, focus-grupuri, chestionare 

etc., 

  - reorganizarea instituției, actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare, 

Regulamentul intern și fișele postului, 

  - dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și 

internațional, 

  - dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou, 

  - atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției, 

  - implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.   

  

C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau reorganizare, după caz: 

  

 1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) stabilește normele de organizare și 

funcționare ale Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”.  
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 Scopul instituției este de a oferi produse și servicii culturale ca elemente ale dezvoltării și 

regenerării sociale a comunității. 

 Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” este condus de un manager, numit în urma câștigării 

concursului de proiecte de management. Managerul asigură conducerea instituției, coordonând derularea 

programelor asumate de acesta în domeniul specific de activitate prin proiectul de management și 

răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contract de managament, încheiat cu respectarea 

clauzelor organizatorice, tehnice și financiare convenite. Atribuțiile managerului sunt prevăzute în Art. 

16, pc. (3) din Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF). Managerul este evaluat periodic, în 

condițiile legii, în vederea verificării modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul 

de management, în raport cu resursele financiare alocate. 

 Managerul este asistat în activitatea sa de organisme colegiale, cu rol consultativ: 

  - Consiliul administrativ (format din manager, contabil șef și un reprezentant al 

Consiliului Județean Alba), 

  - Consiliul de specialitate (format din manager și doi specialiști nominalizați de către 

manager). 

 Instituția funcționează structurată în 4 servicii și 11 compartimente, cu un total de 59 de posturi 

aprobate, din care personal de conducere – 5 și personal de execuție – 54. Posturi vacante, 4 cu normă 

întreagă și 9 cu jumătate de normă. 

 Prin Regulamentul Intern se reglementează raporturile de muncă individuale dintre Centrul de 

Cultură ,,Augustin Bena” și salariații săi, regulile privind protecția, igiena și securitatea în muncă, 

drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, timpul de muncă și odihnă, programul de lucru, 

criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților, procedurile concrete privind disciplina 

muncii, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile. 

 Acte normative incidente 

 - Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 - Hotărârea de Guvern nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților 

din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, 

 - Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 - Ordonanța de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009 privind managementul instituțiilor de 

spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și așezămintelor culturale de drept 

public. 

 

 2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

 Propuneri privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

 În vederea corelării activității instituției cu Strategia Națională privind Patrimoniul Cultural 

Național elaborată de Ministerul Culturii, Cap. II, Art. 7 se modifică și va avea următorul conținut: 

 Centrul își desfășoară activitatea respectând: 

   - dreptul de acces la viața culturală, 

  - dreptul de participare la viața culturală, 

  - dreptul la respectul identității culturale, 

  - dreptul fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie, sex, religie, orientare 

politică sau situație socială, de a se identifica cu o comunitate culturală, 

  - dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Național, 

  - dreptul la protecția activităților creatoare, 

  - dreptul la protecția proprietății intelectuale, 

  - dreptul la educație, inclusiv la educația artistică și la educarea pentru artă, 
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  - dreptul de a desfășura în mod liber activități culturale, inclusiv dreptul la mobilitate a 

creatorilor, a artiștilor și a creațiilor lor. 

 

 Având în vedere faptul că în cadrul instituției nu este organizat și nu funcționează un centru de 

documentare și informare (CDI), va fi înființată Mediateca ,,Augustin Bena” și Cap. II, Art. 11 se va 

modifica și va avea următorul conținut: 

 În cadrul Centrului se organizează și funcționează Mediateca ,,Augustin Bena”, care vizează 

domeniile de activitate ale instituției. 

 

 Din dorința de a colabora cu toți factorii implicați în implementarea proiectelor și programelor 

culturale, propun modificarea primei fraze din art. 16, pc. 5, lit. (a) și a primei fraze din art. 16, pc. 5, lit. 

(b), după cum urmează: 

 Art. 16, pc. 5, lit. (a) – Un Consiliu Administrativ numit prin decizia managerului instituției, 

având următoarea componență: manager, contabil șef, reprezentantul salariaților, șefii serviciilor din 

instituție, un reprezentant din partea ordonatorului de credite. 

 Art. 16, pc. 5, lit (b) – Un Consiliu de Specialitate cu rol consultativ, constituit prin decizie a 

managerului, având în componență cel puțin 5 membri, specialiști de profil din instituție și din afara 

acesteia: manager, reprezentantul salariaților, șefii serviciilor din instituție, reprezentanți ai 

personalului de specialitate din instituție, un reprezentant din partea ordonatorului de credite, 

reprezentanți ai societății civile, reprezentanți din mass-media locală, reprezentanți din partea 

partenerilor, alte personalități culturale și științifice. 

 

 Analizând Organigrama și R.O.F., structurarea pe o multitudine de compartimente (11 la număr, 

cu denumiri greu de ținut minte în unele cazuri) nu aduce nici un beneficiu, doar îngreunează activitatea 

curentă a instituției. Unele compartimente au câte trei, doi sau chiar un singur angajat și două dintre ele au 

denumiri foarte apropiate. Din aceste cauze și din dorința și necesitatea de a promova mărcile instituției, 

Organigrama, Statul de funcții și implicit Cap. IV, Art. 15 din Regulamentului de Organizare și 

Funcționare se modifică și vor avea următorul conținut (Anexa nr. 1 – Propunere privind modificarea 

Organigramei, Anexa nr. 2 – Propunere privind modificarea Statului de funcții):  

 Centrul este structurat, conform organigramei și statului de funcții aprobat prin hotărâre a 

ordonatorului de credite – Consiliul Județean Alba, astfel:  

 (1) Manager, 

 (2) Contabil Șef, 

 (3) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba, 

 (4) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba, 

  (5) Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri, 

 (6) Serviciul Redacția ,,Discobolul”, 

 (7) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, 

 (8) Compartimentul Administrativ, 

 (9) Compartimentul Financiar-Contabil, 

 (10) Compartimentul Promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice. 

  

 Având în vedere modificarea Organigramei, Cap. V, Art. 19 se modifică și completează după 

cum urmează: 

 Compartimentul Promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice are 

următoarele atribuții: 

  - participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiții a proiectelor și 

programelor Centrului, 
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  - participă la buna desfășurare a tuturor etapelor de implementare a programelor și 

proiectelor, 

  - se informează în permanență cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru 

domeniul cultural și întocmește documentația necesară accesării acestor fonduri, 

  - colaborează cu partenerii din țară și de peste hotare în vederea elaborării și 

promovării de proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener, 

  - inițează proiecte de promovare, conservare și valorificare a Patrimoniului Cultural 

Național material și imaterial, 

  - îți îmbunătățește permanent pregătirea profesională și nivelul de cunoștințe de 

specialitate și participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecționări, 

  - organizează activități de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de 

venituri proprii, 

  - realizarea materialelor publicitare necesare serviciilor și compartimentelor din cadrul 

Centrului, 

  - propune spre editare lucrări de specialitate, în format tipărit sau digital, cu scopul de a 

populariza cultura Județului Alba pe plan local, național și internațional, 

  - propune spre editare CD-uri și DVD-uri cu produsele și serviciile cultural-artistice ale 

instituției, în vederea atragerii de venituri proprii, promovarea și valorificarea Patrimoniului Cultural 

Național, 

  - întocmește programe de sală, comunicări, referate și studii de specialitate în vederea 

valorificării lor pe plan național și internațional, 

  - realizează arhiva instituției structurată pe domeniile foto, video, arhiva tipărită și 

arhiva digitală, 

  - redactează materiale de presă sau materiale informative pentru relația cu presa, 

  - colaborează cu instituții de profil din țară și de peste hotare, 

  - aplică mijloace de cercetare sondaje, chestionare privind activitatea instituției, 

  - asigură schimburile interinstituționale în ceea ce privește publicațiile de specialitate, 

  - organizează activitatea curentă a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, a Editurii 

,,Augustin Bena”, a Bibliotecii online ,,Augustin Bena”, precum și a Mediatecii ,,Augustin Bena”, 

  - îndeplinește orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanță 

cu prevederile legale. 

   

 Având în vedere modificarea Organigramei, Cap. V, Art. 20 se modifică și completează și va 

avea următorul conținut: 

 Serviciile și compartimentele artistice – Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba, 

Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba și  Compartimentul Orchestra de 

Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba: 

 Serviciile sunt conduse de câte un Șef Serviciu numit prin concurs organizat în baza legilor în 

vigoare, cu următoarele responsabilități: 

  - coordonează și răspunde de activitatea serviciului și de repertoriul muzical abordat, 

atât din punct de vedere calitativ, cantitativ, cât și a drepturilor de autor și conexe, 

  - elaborează și ia parte la implementarea proiectelor și programelor instituției, 

  - întocmește fișele posturilor personalului din subordine și le supune spre aprobare 

managerului, 

  - propune nivelul de evaluare a personalului din subordine, 

  - prezintă Raportul de activitate și orice alte documente ori de câte ori sunt solicitate de 

manager, 

  - fundamentează și evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce, 
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  - identifică și accesează împreună cu compartimentul de specialitate surse de finanțare 

pentru proiectele și programele serviciului pe care îl conduce, 

  - participă la schimburi culturale, științifice, artistice organizate de instituții similare din 

țară și din străinătate, 

  - inițiază și coordonează proiecte de parteneriat cu alte instituții sau cu ONG-uri 

culturale, 

  - inițiază proiecte de educație artistică și educație culturală a copiilor și tinerilor din 

Județul Alba, 

  - asigură îndrumarea metodologică a formațiilor artistice din județ, 

  - colaborează strâns cu celelalte servicii și compartimente din instituție, 

  - răspunde de resursele umane și materiale din serviciul pe care îl conduce, 

  - îndeplinește orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager. 

 Serviciul  Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba va avea același conținut ca la paragraful 

Compartimentul ansamblul artistic de fanfară. 

 Serviciul  Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba va avea același conținut 

preluat de la Art. 22 Serviciul Ansamblul Folcloric, plus comasarea conținutului de la cele două 

compartimente. 

 Compartimentul  Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba va avea același 

conținut ca la paragraful Compartimentul orchestra de cameră). 

 

 Art. 23 se modifică și va avea următorul titlu – Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri, iar 

conținutul structurat pe compartimente va fi comasat. 

 Art. 24 va avea următorul titlu – Compartimentul Administrativ și Compartimentul Financiar-

Contabil. Conținutul Art. 24, pc. (2) se comasează cu conținutul Art. 24, pc. (3). 

 

 Propuneri privind modificarea Regulamentului Intern 

 Modificarea Art. 18 cu următorul conținut: 

 Art. 18 Salariații au obligația: 

  - să-și îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios 

atribuțiile de serviciu, 

  - să se abțină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției (materiale sau 

de imagine), 

  - să se abțină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice la locul de 

muncă și în exercitarea atribuțiilor ce le revin, 

  - să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din fișa postului și 

contractului de muncă, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate, 

  - să se conformeze dispozițiilor primite pe cale ierarhică, cu excepția cazurilor care nu 

respectă legislația în vigoare, 

  - să reprezinte instituția în mod corespunzător sub toate aspectele, cu ocazia deplasărilor 

în interes de serviciu pe plan local, național sau internațional, 

  - să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de 

care iau cunoștință în exercitarea funcției și să respecte secretul de serviciu, dacă este cazul, 

  - să respecte programul de lucru și să folosească timpul de lucru numai pentru 

îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, 

  - să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, daruri sau 

alte avantaje de orice natură, 

  - să își perfecționeze pregătirea profesională, fie în cadrul instituției, fie urmând cursuri 

de perfecționare organizate în acest scop de instituții abilitate și recunoscute legal, 
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  - să anunțe conducerea instituției, în cel mai scurt timp, în situația în care, din motive 

obiective, absentează de la serviciu, 

  - să aibă o atitudine demnă și corectă, respectuoasă, dând dovadă de inițiativă, 

creativitate, spirit constructiv, capacitate decizională operativă, diplomație, 

  - să-și ajute colegii sau colaboratorii în vederea îndeplinirii obligațiilor de serviciu, 

  - să cunoască, să respecte măsurile de securitate, protecția muncii, prevenire și stingere 

a incendiilor,  

  - să comunice Compartimentului Financiar-Contabil, în scris, toate modificările ce 

intervin în viața sa personală sau orice alte evenimente care atrag după sine acordarea unor drepturi 

bănești ori alte facilități, 

  - în situații deosebite – calamități naturale, incendii, avarii, inundații etc., fiecare 

salariat are obligația să participe, indiferent de funcție, meserie, de postul pe care îl ocupă sau de 

programul său de lucru, la executarea oricăror lucrări și la luarea tuturor măsurilor impuse de situație, 

  - să respecte prevederile legale în vigoare, printre care Codul Muncii, R.O.F., R.I., 

contractul individual de muncă și fișa postului. 

  - să răspundă pentru pagubele materiale produse din vina și în legătură cu munca lor. 

  

 Modificarea Art. 19, pc. (1) cu următorul conținut: 

 Conform legislației în vigoare, pentru toți angajații instituției, durata timpului de muncă este de 8 

ore/zi și se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile, totalizând 40 de ore/săptămână, cu excepția 

cazurilor reglementate de lege. 

  

 Modificarea Art. 19, pc. (4), (5) și (6) cu următorul conținut: 

 (4) Programul de lucru pentru angajații Serviciilor și Compartimentelor Artistice (Serviciul 

Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului 

Alba și  Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba) este de luni până 

vineri, în intervalul orar 11,00 – 19,00, structurat după cum urmează: 

 a') o repetiție de până la 4 ore, cuprinzând încălzire și acordaj (30 de minute), timp de repetiție, 

pauze (cu durata totală de 30 de minute), sau 

 a'') o repetiție generală de până la 3 ore, cuprinzând încălzire și acordaj (30 de minute), timp de 

repetiție, pauze (cu durata totală de 30 de minute), sau 

 a''') o repetiție de partidă/compartiment muzical de până la 4 ore, cuprinzând încălzire și acordaj 

(30 de minute), timp de repetiție, pauze (cu durata totală de 30 de minute).  

 Repetițiile se desfășoară atât la sediul instituției, cât și în afara lui (la studiouri de înregistrări, în 

săli de spectacole/concerte, în aer liber). 

 b) diferența până la programul normal de lucru de 8 ore/zi constă în efectuarea studiului 

individual și aprofundarea repertoriului muzical indicat de dirijor/șef serviciu/manager (studiul 

individual se poate efectua și în afara sediului instituției). Studiul individual poate fi întrerupt, din 

inițiativa angajatorului, ori de câte ori acesta are nevoie de serviciile angajatului. 

 Participarea la activitățile de încălzire și acordaj, cu 30 de minute înainte de începerea 

spectacolului/concertului sau a repetiției propriu-zise, este strict obligatorie. 

 În timpul derulării spectacolelor/concertelor de orice natură în sălile de concerte ale Centrului, 

efectuarea studiului individual sau a repetițiilor în sediul instituției este interzisă. 

 Se pot programa două repetiții sau spectacole în aceeași zi, în acest caz durata lor cumulată nu 

va depăși 7 ore, iar repausul dintre ele va fi de cel puțin 3 ore. 

 După efectuarea unei deplasări (în vederea realizării a 1 sau 2 spectacole, concerte), repausul 

acordat până la efectuarea următorului program lucrativ va fi de cel puțin 10 ore, luându-se în calcul 

ora sosirii din deplasare. 

 După efectuarea unui turneu artistic (deplasare mai lungă de 5 zile), repausul acordat până la 

efectuarea următorului program lucrativ va fi de cel puțin 24 de ore, luându-se în calcul ora sosirii din 

turneu. 

 Conducerea Centrului are dreptul, respectând legislația în vigoare, să modifice programul de 

lucru în funcție de necesitățile instituției (proiecte cultural-artistice: spectacole, concerte, master class-

uri, evenimente educative etc.). 
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 De regulă, angajații serviciilor asrtistice beneficiază de zilele de repaus săptămânal, acordat în 

două zile consecutive, sâmbăta și duminica. 

 După caz, în funcție de evenimentele artistice la care Centrul ia parte, zilele de sâmbătă ș i 

duminică și, după caz, zilele de sărbătoare legală pot fi considerate zile lucrătoare, repausul legal 

putând fi acordat și în alte 2 zile consecutive ale săptămânii. 

 (5) Programul de lucru pentru angajații Serviciului Școala de Arte și Meșteșuguri este de luni 

până vineri, în diferite intervale orare, în funcție de orarul stabilit cu elevii la fiecare clasă/specializare 

în parte, structurat după cum urmează: 

 a) activități didactice de predare-învățare-evaluare, de instruire practică și examene de final de 

ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ – 24 de ore/săptămână. 

 b) activități de pregătire metodico-științifică (se pot efectua și în afara sediului instituției), 

 c) activități educative, complementare procesului de învățământ: mentorat, școală după școală, 

învățare pe tot parcursul vieții, formare profesională, proiecte educative pentru copii și tineri (se pot 

efectua în afara sediului instituției). 

 Fiecare institutor, instructor, profesor, formator are obligația afisării orarului clasei pe care o 

coordonează, atât la avizierul instituției, cât și la intrarea în sala de curs. 

 Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, sâmbăta și duminica. 

 (6) Programul de lucru pentru angajații Centrului, alții decât cei din serviciile artistice și 

Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri, este de luni până vineri, în intervalul orar 08,00 – 16,00. 

 Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, sâmbăta și duminica. 

  

 Modificarea Art. 20 cu următorul conținut: 

 Activitatea specifică fiecărui angajat se poate desfășura ți în afara orelor de program, în funcție 

de activitățile pe care Centrul le desfășoară, cu o informare prealabilă a angajaților. 

  

 Modificarea Art. 22 cu următorul conținut: 

 Prezența la serviciu 

 Evidența timpului de muncă efectuată de angajați se ține în baza unei condici de prezență, în care 

personalul va semna zilnic, de regulă, la începutul și sfârșitul programului de lucru. 

 (1) Condica de prezență se depune pentru semnare la sediul instituției pentru salariații care își 

desfășoară activitatea la sediul central și la punctele de lucru pentru salariații care își desfășoară 

activitatea în alte locații. 

 (2) Având în vedere programul de lucru diferit, fiecare serviciu/compartiment din instituție va 

avea o condică de prezență separată, în funcție de programul specific de lucru.  

 (3) În vederea stabilirii drepturilor salariale, timpul de muncă efectiv prestat trebuie să se 

regăsească în fișele de pontaj. Responsabilitatea întocmirii acestora cade în sarcina angajaților ce au 

primit în fișa postului aceste atribuții. 

 (4) În cazul în care angajatul întârzie sau absentează de la programul de lucru și acest lucru se 

datorează unor situații neprevăzute sau a unor motive independente de voința angajatului (boală, 

accident etc.) salariatul are obligația de a informa conducerea Centrului în următoarele două zile 

lucrătoare. 

  

 Propuneri privind modificarea Taxelor și tarifelor percepute de Centrul de Cultură ,,Augustin 

Bena” și a denumirii specializărilor: 

 1. Taxe de școlarizare 

Nr. 

crt. 

SPECIFICAȚIE Taxa lei/cursant      

în prezent 

Taxa lei/cursant    propusă 

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ 

1 Acordeon 450 450 

2 Orgă 450 450 

3 Chitară 450 450 

4 Canto muzică ușoară și muzică populară 450 Separare taxe curs 

5 Muzică vocală tradițională românească - 450 

4 Canto – muzică usoară - 450 

5 Instrumente de suflat 450 450 

6 Instrumente cu coarde - 450 



 

76 

7 Vioară 450 Includere la Instrumente cu 

coarde 

CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ 

8 Pictură 400 400 

9 Grafică 400 400 

10 Sculptură 400 400 

11 Artă foto 400 Modificare în Artă 

fotografică 

12 Artă fotografică - 400 

13 Artă video 400 400 

14 Arta digitală 400 Inclusă la Arta video 

15 Design ambiental 400 400 

16 Design vestimentar 400 400 

17 Actorie 400 400 

18 Muzică de fanfară 300 300 

19 Dans modern și dans popular 400 Separare taxe curs 

20 Dans modern - 400 

21 Dans popular - 400 

22 Clasă inițiere fanfară Petrești 300 Inclusă la Muzică de 

fanfară 

CURSURI SCUTITE DE TAXE ȘCOLARE 

23 Arta lemnului - Arieșeni 0 0 

24 Cioplit în lemn - Horea 0 0 

25 Arta lemnului – Avram Iancu 0 0 

26 Dansuri populare - Sohodol 0 0 

27 Țesături tradiționale – Bucerdea Vinoasă 0 0 

28 Țesături tradiționale - Biia 0 0 

29 Țesături tradiționale - Sălciua 0 0 

30 Crestături în lemn - Șugag 0 Modificare denumire 

31 Încrustături în lemn - Șugag - 0 

32 Ceramică-olărit - Sebeșel 0 0 

33 Dansuri populare - Fărău 0 0 

34 Dansuri populare - Tibru 0 - 

35 Pictură religioasă - Vinerea 0 0 

36 Dansuri populare - Căpâlna 0 0 

 

 2. Tarife pentru serviciile prestate si produsele realizate 

TARIFE – Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba 

1 Concert în aer liber și în sală susținut de 

orchestră (10 instrumentiști X 100 

lei/oră/instrumentist) 

1.000 lei/spectacol Modificare denumire 

2 Concert/spectacol/recital în aer liber și/sau în 

sală, susținut de orchestra populară 

- 1.000 lei/spectacol 

3 Participări la diverse acțiuni 5.000 lei/actiune Modificare denumire 
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4 Participări la alte acțiuni, evenimente (ex.: 

evenimente corporate, înregistrări muzicale, 

acompaniament orchestral) 

- 4.000 – 10.000 

lei/eveniment 

5 Soliști vocali 100 lei/melodie 150 lei/melodie 

6 Solisti instrumentisti  150 lei/melodie 

7 Dansuri 200 lei/dans Modificare denumire 

8 Dansuri populare - 250 lei/dans 

TARIFE – Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba 

1 Concerte estivale în parcuri 1.000 lei/oră Modificare denumire și 

U.M. 

2 Concerte/spectacole estivale în parcuri - 1.000 lei/spectacol 

3 Spectacole în sală și în aer liber 2.500 

lei/reprezentație/2 ore 

Modificare denumire și 

U.M. (nu există concert 

susținut de o fanfară 

care să aibă durată de 

2 ore) 

4 Concerte/spectacole în sală și/sau în aer liber - 2.000 lei/spectacol 

5 Ceremonii funerare 1.000 lei/ora 1.000 lei/eveniment 

6 Participări la diverse acțiuni culturale (fiii 

satului, ziua localităților) 

2.000 lei/actiune/1,5 

ore 

Modificare denumire 

(Fiii satului și Zilele 

localităților sunt 

organizate în general 

în parteneriat cu 

instituția noastră) 

7 Participări la alte evenimente (ex. Evenimente 

corporate) 

- 2.000 – 4.000 

lei/eveniment 

 

 Propun realizarea unui Regulament de organizare și funcționare internă a Serviciului Școala de 

Arte și Meșteșuguri sau includerea acestor reglementări în Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

instituției. Acest regulament consider că este necesar în vederea stabilirii următoarelor aspecte: 

 - criteriile în baza cărora se aprobă dosarele de scutire de taxă pentru cursurile cu predare 

individuală și colectivă (cazuri sociale, copii de profesori, rude de gradul I ale angajaților instituției și 

ordonatorului de credite etc.), 

 - numărul maxim de dosare aprobate pe an privind scutirea de la plata taxei de școlarizare, 

 - forma și conținutul programelor educative, pe categorii de vârstă și nivel de studii, 

 - programul activităților educative propuse pentru perioada de vacanță școală din sistemul de 

învățământ preuniversitar, 

 - forma de organizare și funcționare a formațiilor artistice constituite din cursanții serviciului, 

 - forma de participare a cursanților la festivaluri și concursuri de specialitate din țară și de peste 

hotare, 

 - forma de participare a comunității Județului Alba cu potențial cultural-artistic la festivaluri, 

concursuri, spectacole, concerte, filmări pe plan național și internațional.  

 

 3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau 

externalizate 

 Compartimentul financiar, contabil, buget, accesare și gestionare, alături de Compartimentul 

resurse umane și salarizare și Contabilul Șef (sau în viziunea personală, Compartimentul financiar-

contabil) reprezintă una dintre echipele cu cel mai ridicat nivel de siguranță și echilibru din punct de 

vedere profesional din instituție – 1 contabil șef cu studii superioare, 1 economist cu studii superioare, 1 

referent de specialitate cu studii superioare și 1 referent cu studii medii. Aceste patru persoane pot acoperi 

toată aria financiar-contabilă, cu promptitudine și profesionalism (achiziții, resurse umane, salarizare, 

plăți și încasări etc.). 

 Serviciul Redacția ,,Discobolul” este format din profesioniști în domeniu, membri ai Uniunii 

Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara – 1 șef serviciu, Aurel Pantea, poet, prozator, critic 
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literar, 2 redactori cu studii superioare, Cornel Nistea și Mircea Stâncel, 1 redactor cu studii medii și 1 

secretar redacție cu studii superioare. Serviciul este echilibrat, competent și poate implementa cu succes o 

serie de proiecte importante în domeniul publicațiilor de specialitate.  

 Serviciul de formare continuă Școala de arte și meșteșuguri, așa cum este numit în prezent, nu 

este autorizat și nu oferă nici un program/curs de formare continuă acreditat. Denumirea serviciului sunt 

de părere că este greșit aleasă, furnizorii și programele de formare continuă fiind autorizate de Ministerul 

Educației Naționale și Cercetării Științifice. De aceea, analiza va fi făcută asupra resurselor umane din 

serviciu având în vedere activitatea reală a acestuia, fără a lua în seamă denumirea lui. Centrul de Cultură 

,,Augustin Bena” prin acest serviciu organizează cursuri cu predare individuală și colectivă, urmărind 

două obiective generale: educația artistică și culturală a copiilor și tinerilor în special din Județul Alba, și 

conservarea și valorificarea tradițiilor populare românești. Personalul angajat în cadrul serviciului nu 

acoperă necesarul de instructori și experți, raportat la numărul persoanelor înscrise și a celor interesate. Se 

remarcă faptul că dintr-un total de 19 instructori (13 persoane angajate și 6 colaboratori externi), doar 5 

au studii superioare.     

 Putem afirma cu tărie, în baza datelor furnizate în Caietul de obiective, că dintre serviciile 

artistice, Serviciul Ansamblul Folcloric are numărul cel mai mare de proiecte implementate în decursul 

unui an calendaristic. Cu toate acestea, prin deciziile succesive de reorganizare a instituției, în perioada 

2013-2015, a fost îngreunată și dezechilibrată activitatea acestui serviciu. Cinci angajați au fost transferați 

în alte servicii sau compartimente, un al șaselea a ieșit la pensie, însă postul a fost reorganizat și alți 3 

angajați au fost demiși din funcție. Până în prezent, nici unul dintre posturile respective nu a mai revenit 

în structura serviciului, numărul colaboratorilor externi fiind constant 3 (trei). Proiectele sunt 

implementate de către 1 șef serviciu cu studii superioare, 2 artiști instrumentiști cu studii superioare, 1 

referent și 1 solist vocal cu studii superioare, 3 soliști instrumentiști cu studii medii, 4 soliști vocali cu 

studii medii și 3 dansatori cu studii medii. 

 Componența actuală a Serviciului Ansamblul Folcloric ar trebui dezvoltată, în vederea 

implementării proiectelor și programelor la cel mai înalt nivel profesional posibil și ținând cont de faptul 

că anual, serviciul susține peste 60 de spectacole, cu o durată a fiecăruia cuprinsă între 60 și 180 de 

minute.  

 Compartimentul Ansamblul Artistic de Fanfară, spre deosebire de Ansamblul Folcloric, din punct 

de vedere al resursei umane este mult mai bine pus la punct. Are în componență 1 șef serviciu cu studii 

superioare, 5 artiști instrumentiști cu studii superioare, 7 soliști instrumentiști cu studii medii și 6 

colaboratori externi. Actuala structură nu necesită modificări importante. 

 Compartimentul Orchestra de Cameră are doar 4 angajați, componența cvartetului clasic de 

coarde (vioară I, vioară II, violă, violoncel) și își desfășoară activitatea ca orchestră de proiect, numărul 

colaboratorilor externi ajungând și la 30 de artiști pe concert. 

 Compartimentul Administrativ este format dintr-un șofer, 1 referent de specialitate cu atribuții de 

secretariat și 1 îngrijitor. Consider că un singur îngrijitor, la peste 60 de persoane (angajați, vizitatori, 

invitați și cursanți) care își desfășoară activitatea în peste 250 mp de spațiu locuibil, nu are nici o șansă de 

a răspunde necesităților legate de curățenia la locul de muncă. Cu toate că specificul instituției este altul, 

sunt de părere că problema îngrijitorului este cea mai urgentă în momentul de față. Este vorba de impactul 

direct al sediului instituției cu peste 200 de copii și tineri cursanți, artiști invitați din țară și de peste 

hotare, peste 50 de angajați, parteneri și colaboratori din diferite medii sociale și economice. 

 Compartimentul programe și proiecte culturale și editare tipărituri și CDI are în structură 2 

referenți cu studii medii: unul cu atribuții de șofer și altul cu atribuții de solist vocal. Din această cauză, 

sunt de părere că acest compartiment ar trebui reorganizat. 

 Instituția mai are semnate contracte de colaborare în domeniul juridic, SSM, instalații, web design 

și administrare sisteme informatice. Având în vedere că ordonatorul de credite are angajați în domeniul 

juridic, propun rezilierea contractului cu cabinetul de avocatură; de asemenea, propun rezilierea 

contractului de instalații deoarece nu consider a fi o cheltuială necesară. 

 

 4. analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului 

instituției, propuneri de îmbunătățire 

 Din punct de vedere al spațiilor, încă de la înființare instituția a funcționat în locații neadecvate 

desfășurării activității curente.  
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 În scurt timp, în luna decembrie 2016, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” se va muta în sediul 

propriu, complet renovat și reabilitat termic, pe strada Mihai Viteazul, nr. 2 din Alba Iulia. La această 

adresă există peste 30 de încăperi, suficiente ca număr și suprafață pentru desfășurarea și chiar 

dezvoltarea activității instituției.  

 Singura propunere de îmbunătățire a capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor  este 

încercarea de a transfera dreptul de proprietate sau a dreptului de folosință asupra unei săli de spectacole 

și concerte din orașul Alba Iulia.    

 Referitor la patrimoniul instituției, acesta ar trebui regenerat, având în vedere de exemplu că la 

ora actuală nu există nici un pian sau o pianină în instituție, decât o singură clavinova (pianină) digitală. 

Sistemul de sonorizare propun să fie completat și îmbunătățit, cu scopul de a ridica nivelul profesional al 

evenimentelor artistice proprii, de a scădea cheltuielile legate de realizarea sonorizărilor în spații închise, 

dar și în vederea atragerii de venituri proprii. Legat de sistemul sonorizare, cât și de necesitatea unui 

mijloc de transport cu capacitate medie pentru proiectele mici și medii, propun achiziționarea unui 

microbuz cu 8+1 locuri sau a unui microbuz de 18-21 locuri (în primul caz, comparativ cu cel de-al 

doilea, nu sunt necesare formalități, avizări, angajări suplimentare, autoturismul putând fi condus doar în 

baza permisului categoria B). 

 5. viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuității procesului managerial 

 Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor 

lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Delegarea 

presupune modificarea locului de muncă cu păstrarea neschimbată a celorlalte elemente ale contractului 

de muncă. Delegarea poate fi dispusă fie în aceeași localitate, fie într-o altă localitate, în cadrul aceleiași 

unități, a unei subunități sau altei unități.  

 Măsura delegării este un act de dreptul muncii, nu un act administrativ, obligatoriu pentru salariat, 

care va răspunde disciplinar în caz de refuz nejustificat de îndeplinire. Delegarea nu stinge raportul juridic 

de muncă dintre angajator și salariat. Prin urmare, pentru întreaga perioadă a delegării salariatul își 

păstrează postul și salariul avut anterior. Delegarea nu presupune un transfer de autoritate asupra 

salariatului. Prin urmare, pe întreaga perioadă a delegării salariatul rămâne subordonat angajatorului care 

a dispus delegarea.  

 Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se 

poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul 

salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea 

disciplinară a acestuia. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și 

la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă 

aplicabil. 

 Consider că utilizarea instituției delegării este cea mai clară, rapidă și sigură formă prin care se 

poate asigura continuitatea procesului managerial. Cu toate acestea, delegarea are o doză mare de 

subiectivism și ar trebui susținută prin analize, rapoarte, argumentări ale angajatorului. În sprijinul 

formării și dezvoltării angajaților pentru o eventuală situație de delegare, Consiliul Administrativ și 

Consiliul de Specialitate trebuie să aibă a activitate continuă, realistă, măsurabilă, specifică.  

 

D. Analiza situației economico-financiare a instituției 

 Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective. 

 1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații 

solicitate/obținute de la instituție: 

 1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii) 

 Analiza bugetului de venituri pentru perioada 2013-2015, pe baza datelor cuprinse în Caietul de 

obiective, completate cu informații obținute de la instituție, arată o creștere constantă a subvențiilor, 

alocațiilor bugetare și o scădere constantă a veniturilor proprii/surselor atrase. 

 Creșterea alocațiilor și subvenților este justificată de numărul mare și diversitatea proiectelor 

implementate, însă scăderea veniturilor proprii consider că este nejustificată, în măsura în care acestea ar 

trebui să crească, raportat la specificul și diversitatea activității instituției. O altă problemă consider că 

este gradul de accesare a fondurile nerambursabile, în procent de 0 (zero) %. 

 



 

80 

Nr. 

crt. 

Denumire indicatori Anul 2013 

- lei - 

Anul 2014 

- lei - 

Anul 2015 - 

lei - 

1 Subvenții/alocații din partea ordonatorului de credite 2517500 3095000 3846000 

2 Fonduri nerambursabile atrase 0 0 0 

3 Venituri proprii din activitatea de bază 163100 121227 97198 

4 Venituri proprii din alte activități 0 0 0 

5 Venituri din vânzarea de bilete 0 0 0 

  

 1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, 

colaboratori; cheltuieli de capital) 

  

Nr. 

crt. 

Denumire indicatori Plăți 

efectuateA

nul 2013 

Plăți 

efectuateA

nul 2014 

Plăți 

efectuateA

nul 2015 

1 Cheltuieli de personal 1065317 991734 937284 

2 Bunuri și servicii 

2.1 Cheltuieli de întreținere 39986 128614 172914 

2.2 Colaboratori 273329 251050 200431 

 

3 Cheltuieli de capital 0 34762 14854 

 În perioada 2013-2015, cheltuielile de personal și cheltuielile cu colaboratorii au fost în scădere, 

cheltuielile de întreținere au crescut de trei, patru ori, din cauza faptului că Centrul de Cultură ,,Augustin 

Bena” și-a desfășurat activitatea curentă într-un spațiu închiriat, pe strada Morii, nr. 8 din Alba Iulia 

(birourile fostei fabrici Ardeleana). În anul 2013 nu au fost investite fonduri în active fixe, în anul 2014 a 

fost achiziționat un autoturism Dacia Logan, iar în anul 2015 au fost utilizați 9993 lei pentru mobilier, 

aparatură birotică și alte active corporale și 4861 lei pentru reparații capitale aferente activelor fixe. 

 

 2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în 

perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații 

solicitate/obținute de la instituție 

 

Anul 2013 

Nr. 

crt. 

Programul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

1 Programul de cercetare, 

conservare, culegere și arhivare a 

culturii 

42000 11586 Diferența importantă dintre devizul estimat 

și cel realizat indică faptul că o parte dintre 

proiecte nu au fost implementate sau 

devizul inițial a fost unul nerealist. 

2 Programul de transmitere și 

promovare a culturii tradiționale 

411700 508998 Depășirea devizului estimat indică apariția 

unor situații neprevăzute care au dus la 

majorarea cheltuielilor, managementul 
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prin spectacol riscului fiind unul deficitar sau au fost 

implementate proiecte noi, care nu au fost 

prevăzute inițial. 

3 Programul de educație permanentă 

și perfecționare profesională 

45000 14225 Având în vedere analiza bugetului de 

venituri și cheltuieli și a diferenței dintre 

devizul estimat și cel realizat, putem afirma 

că personalul instituției nu a participat la 

cursuri de perfecționare profesională și o 

parte dintre proiectele programului nu au 

fost implementate. 

4 Programul de editare carte, editare 

muzicală și promovare a 

personalităților 

155400 22033 Diferența foarte mare dintre devizul 

estimat și cel realizat indică faptul că o 

mare parte dintre proiectele propuse nu au 

fost realizate. 

5 Programul de parteneriate și 

colaborări 

168300 316268 Depășirea bugetului estimat cu peste 85% 

denotă un management al proiectul  

defectuos, indiferent dacă numărul inițial al 

proiectelor a fost păstrat sau a fost mărit.  

6 Programul de formare continuă în 

domeniul artelor și a culturii 

tradiționale 

48700 20014 Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat indică faptul că o parte dintre 

proiectele propuse nu au fost 

implementate. 

7 Programul Fanfara Județului Alba 25000 32405 Depășirea devizului estimat cu 29% indică 

apariția unor situații neprevăzute care au 

dus la majorarea cheltuielilor, 

managementul riscului fiind unul deficitar. 

8 Programul culturii minorităților 12100 7975 Diferența mică dintre devizul estimat și cel 

realizat denotă faptul că bugetul inițial a 

fost supraestimat. 

 

 

Total 

 

 

908200 

lei 

 

 

933504 

lei 

Depășirea devizului estimat indică apariția 

unor situații neprevăzute care au dus la 

majorarea cheltuielilor, managementul 

riscului fiind unul deficitar sau au fost 

implementate proiecte noi, care nu au fost 

prevăzute inițial. 

 

Anul 2014 

Nr. 

crt. 

Programul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

1 Programul de cercetare, 

conservare, culegere și arhivare a 

culturii 

31000 24563 Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat denotă faptul că bugetul inițial a 

fost supraestimat. 

2 Programul de transmitere și 

promovare a culturii tradiționale 

prin spectacol 

967400 834886 Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat denotă faptul că bugetul inițial a 

fost supraestimat. 

3 Programul de educație permanentă 36700 0 Ca și în anul precedent, având în vedere 

analiza bugetului de venituri și cheltuieli și 
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și perfecționare profesională a diferenței dintre devizul estimat și cel 

realizat, putem afirma că personalul 

instituției nu a participat la cursuri de 

perfecționare profesională și nici un alt 

proiect din cadrul programului nu a fost 

implementat. 

4 Programul de editare carte, editare 

muzicală și promovare a 

personalităților 

91100 88033 Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat denotă faptul că bugetul inițial a 

fost supraestimat. 

5 Programul de parteneriate și 

colaborări 

992300 1019779 Depășirea devizului estimat indică apariția 

unor situații neprevăzute care au dus la 

majorarea cheltuielilor, managementul 

riscului fiind unul deficitar sau au fost 

implementate proiecte noi, care nu au fost 

prevăzute inițial. 

6 Programul de formare continuă în 

domeniul artelor și a culturii 

tradiționale 

29700 53737 Depășirea devizului estimat cu 80% denotă 

un management al proiectul  defectuos, 

indiferent dacă numărul inițial al 

proiectelor a fost păstrat sau a fost mărit.  

7 Programul Fanfara Județului Alba 27000 0 Cheltuirea devizului estimat în proporție de 

0% indică faptul că nici unul dintre 

proiectele propuse nu a fost implementa. 

8 Programul culturii minorităților 19200 15260 Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat denotă faptul că bugetul inițial a 

fost supraestimat. 

 

Total 

 

2194400 

lei 

 

2036258 

lei 

Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat denotă faptul că bugetul inițial a 

fost supraestimat sau o parte dintre proiecte 

nu au fost implementate. 

Anul 2015 

Nr. 

crt. 

Programul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

1 Programul de cercetare, 

conservare, culegere și arhivare a 

culturii 

42000 37298 Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat denotă faptul că bugetul inițial a 

fost supraestimat. 

2 Programul de transmitere și 

promovare a culturii tradiționale 

prin spectacol 

240000 717913 Depășirea devizului estimat cu 200% 

indică un management al proiectului 

haotic, greșit, care nu poate urmări un scop 

și o serie de obiective precise.  

3 Programul de educație permanentă 

și perfecționare profesională 

55700 9247 Și în acest an, ca și în anii precedenți, 

având în vedere  analiza bugetului de 

venituri și cheltuieli și a diferenței dintre 

devizul estimat și cel realizat,  putem 

afirma că personalul instituției nu a 

participat la cursuri de perfecționare 

profesională și multe dintre proiectele 

propuse inițial nu au fost implementat. 
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4 Programul de editare carte, editare 

muzicală și promovare a 

personalităților 

88300 54306 Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat indică faptul că o parte dintre 

proiectele propuse nu au fost implementate 

sau au avut bugetul supraestimat. 

5 Programul de parteneriate și 

colaborări 

145600 983307 Depășirea devizului estimat cu nu mai 

puțin de 575 % indică un management al 

proiectului greșit, care nu trebuie și nu 

poate servi drept model. 

6 Programul de formare continuă în 

domeniul artelor și a culturii 

tradiționale 

59200 73979 Depășirea devizului estimat indică apariția 

unor situații neprevăzute care au dus la 

majorarea cheltuielilor, managementul 

riscului fiind unul deficitar sau au fost 

implementate proiecte noi, care nu au fost 

prevăzute inițial. 

7 Programul Fanfara Județului Alba 0 100288 Imposibil de analizat un program care nu a 

fost bugetat, însă s-au cheltuit 100288 lei 

pentru implementarea acestuia. 

8 Programul culturii minorităților 12100 19450 Depășirea devizului estimat indică apariția 

unor situații neprevăzute care au dus la 

majorarea cheltuielilor, managementul 

riscului fiind unul deficitar sau au fost 

implementate proiecte noi, care nu au fost 

prevăzute inițial. 

Total 642900 

lei 

1995788 

lei 

Depășirea bugetului estimat cu 210% 

indică un management al proiectului 

haotic, care nu poate servi drept model.  

 

 3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituției 

 3.1 analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în 

funcție de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură – spectacole, expoziții, servicii 

infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife 

practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea 

celorlalte facilități practicate: 

 Din analiza criteriilor de performanță ale instituției în perioada 2013-2015 se observă că 

veniturile realizate din activitatea de bază, specifică instituției, reprezintă 100% din totalul veniturilor 

proprii. Încasările provenite de la cursanții Școlii de arte și meșteșuguri sunt destul de constante, însă 

prestările de servicii artistice cu taxă înregistrează o scădere continuă.     

Nr. 

crt. 

Venituri proprii realizate din activitatea de bază, specifică 

instituției 

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

1 Spectacole și concerte – servicii artistice 44.00% 29.00% 14.00% 

2 Cursuri – Serviciul Școala de arte și meșteșuguri  54.00% 71.00% 86.00% 

 Veniturile proprii realizate din vânzarea de bilete sunt inexistente. 

 Soluții și propuneri: 

 - promovarea și valorificarea serviciilor artistice din cadrul instituției, pe plan local, național și 

internațional, în vederea creșterii nivelului veniturilor proprii, 

 - vânzarea de bilete de către instituția noastră la o serie de spectacole și concerte, 
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 - modificarea și completarea taxelor percepute de instituție, având în vedere că până în momentul 

de față Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” nu are propusă și aprobată nici o taxă pentru evenimentele 

susținute de Serviciul Orchestra de Cameră,  

 - autorizarea primelor cursuri de formare profesională, 

 - deschiderea de noi clase pentru care există interes și solicitări, 

 - dezvoltarea claselor existente față de care interesul este foarte mare (muzică vocală tradițională, 

pian, chitară, dansuri populare și pictură), 

 - înființarea Editurii ,,Augustin Bena” în cadrul instituției, 

 - înființarea Casei de Discuri ,,Augustin Bena” în cadrul instituției, 

 - înregistrarea audio și video a unei Antologii de Folclor a Județului Alba și comercializarea 

acesteia pe plan local, național și internațional, 

 - înregistrarea Live a tuturor spectacolelor și concertelor, modificarea contractelor semnate cu 

artiștii, din contract de prestație artistică în contract de cesiune a drepturilor de autor și conexe și editarea, 

multiplicarea și valorificarea înregistrărilor audio și video rezultate, 

 - comercializarea CD-urilor, DVD-urilor și publicațiilor realizate de către instituție la 

evenimentele cultural-artistice pe care le implementează,  

 

 3.2 analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției 

 Conform criteriilor de performanță ale instituției în perioada 2013-2015, prezentate în Caietul de 

obiective, veniturile proprii realizate din alte activități sunt 0 (zero). 

 Soluții și propuneri: 

 - prestarea serviciilor de sonorizare la evenimente cultural-artistice și/sau corporate organizate în 

spații închise, 

 - prestarea serviciilor foto-video la evenimente cultural-artistice și/sau corporate, 

  - prestarea serviciilor de orchestrație și aranjament muzical pentru diverse formule artistice, 

 - prestarea serviciilor de concept grafic pentru diverse evenimente, produse sau servicii, 

 - prestarea serviciilor de transcrieri muzicale și scriere de partituri, 

 - realizarea și comercializarea cărților, lucrărilor, studii de specialitate, albumelor de artă, 

partiturilor muzicale proprii, 

 - realizarea și comercializarea de costume tradiționale românești, 

 - realizarea și comercializarea de produse publicitare (pixuri, ceasuri, calendare, agende, haine 

personalizate), 

 - realizarea manuală și comercializarea de produse specifice diferitor sărbători naționale 

(mărțișoare, felicitări, haine realizate sau pictate, bijuterii tradiționale, măști, obiecte decorative etc) 

  

 3.3 analiza veniturilor proprii realizate din prestări de servicii culturale în cadrul 

parteneriatelor cu alte autorități publice locale 

 Conform datelor furnizate, instituția nu a realizat venituri din prestări de servicii culturale în 

cadrul parteneriatelor cu alte autorități locale.  

 

 4. soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în  

totalul veniturilor 

 4.1 analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

 4.2 analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total  

Nr. 

crt. 

Denumire indicatori Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 
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1 Cheltuieli de personal 43.46% din 

total 

34.48% din 

total 

27.02% din 

total 

2 Cheltuieli de capital 0.00% 1.20%   din 

total 

0.42%   din 

total 

 Se observă o scădere continuă a cheltuielilor de personal, iar cheltuielile de capital sunt 

nesemnificative procentual. Având în vedere bugetul alocat și neutilizat pentru formarea profesională a 

personalului, ponderea cheltuielilor de personal și ponderea cheltuielilor de capital, putem concluziona că 

managementul resurselor umane este unul deficitar, atenția nefiind îndreptată către angajați. 

 4.3 analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație 

 Conform art. 33 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Cultură 

,,Augustin Bena”, veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanțarea proiectelor și programelor 

culturale ale instituției. În concluzie, gradul de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație 

este de 100%. 

Nr. 

crt. 

Denumire indicatori Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

1 Cheltuieli cu salariile 827968 lei 781104 lei 766747 lei 

2 Gradul de acoperire a cheltuielilor cu salariile              din 

subvenție/alocație 

100.00% 100.00% 100.00% 

  

 4.4 ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile) 

Nr. 

crt. 

Denumire indicatori Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

1 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                     (contracte și 

convenții civile) 

1010323 lei 1409054 lei 2001357 lei 

2 Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor 

contractuale, altele decât contractele individuale de muncă, 

din bugetul total (contracte și convenții civile) 

41.21% 48.99% 57.70% 

 Cheltuielile efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de 

muncă, înregistrează o creștere constantă în perioada 2013-2015, invers proporțional cu cheltuielile de 

personal. 

 

 4.5 cheltuieli pe beneficiar, din care: 

 a) din subvenție, 

 b) din venituri proprii. 

 Luând în calcul datele din Caietul de obiective și informațiile obținute de la instituție, cheltuielile 

pe beneficiar le vom identifica împărțind cheltuielile totale efectuate de instituție la numărul de 

beneficiari raportat. Pentru a afla cheltuielile pe beneficiar din subvenție, vom scădea din totalul 

cheltuielilor veniturile proprii realizate și vom împărți rezultatul la numărul de beneficiari raportat. 

Nr. crt. Denumire indicatori Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

1 Cheltuieli pe beneficiar 39,03 lei 35,94 lei 39,86 lei 

2 Cheltuieli pe beneficiar din subvenție 36,43 lei 34,43 lei 38,74 lei 
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3 Cheltuieli pe beneficiar din venituri proprii 2,6 lei 

(6.66 %) 

1,51 lei 

(4.20%) 

1,12 lei 

(2.80%)  

 În urma analizei cheltuielilor pe beneficiar se observă faptul că veniturile proprii sunt foarte mici 

și în scădere, în raport cu bugetul alocat de către ordonatorul de credite. 

 

E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, 

conform sarcinilor formulate de autoritate 

 Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 

 1. viziune 

 Cultura poate fi definită ca fiind întregul complex de caracteristici distinctive de natură spirituală, 

materială, intelectuală și emoțională care caracterizează o societate sau un grup social. Ea include nu 

numai artele și literatura, ci și moduri de viață, drepturi fundamentale ale persoanei, sisteme de valori, 

tradiții, obiceiuri și credințe. Această definiție, chiar dacă extrem de generoasă, privește cultura mai ales 

ca o caracteristică a grupului, a colectivității, a societății, înăuntrul cărora se dezvoltă fiecare individ. 

 Patrimoniul Cultural Național reprezintă ansamblul resurselor moștenite, identificate ca atare, 

indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, și care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, 

credințelor, cunoștințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluție. Patrimoniul Cultural Național cuprinde 

toate elementele rezultate din interacțiunea dintre factorii umani și naturali, de-a lungul timpului. 

 Unitatea acestui domeniu și a subdomeniilor care îl alcătuiesc nu a fost întotdeauna evidentă. Ea a 

devenit perceptibilă, pe plan mondial, doar în ultimele patru decenii, constatându-se statistic faptul că 

măsurile luate în unul dintre subdomenii interacționa cu celelalte. Astfel, este înțeles faptul că orice 

acțiune asupra uneia dintre componentele patrimoniului are influențe asupra altor componente aflate în 

aceeași arie geografică, indiferent dacă acestea sunt sau nu părți ale patrimoniului natural sau cultural, ale 

patrimoniului material sau imaterial, ale patrimoniului mobil sau imobil. 

 Rolul educației artistice în formarea competențelor tinerilor pentru viață în secolul XXI a fost 

recunoscut la nivel european. Organizațiile internaționale au arătat un interes crescut în educația artistică 

în ultima perioadă de timp, de aici rezultând dezvoltări de politici cheie.  În anul 1995, Consiliul Euopei a 

lansat un proiect major ce se centrează pe Cultură, Creativitate și Tineret. Acesta a examinat pregătirea 

existentă pentru educație artistică în școlile statelor membrie, precum și implicarea artiștilor profesioniști 

și disponibilitatea activităților extracurriculare. 

 UNESCO a fost o forță conducătoare în dezvoltarea inițiativelor de politică în educație și cultură 

în ultima decadă. Încă din anul 1999, Directorul General al UNESCO a făcut un apel la toți acționarii din 

domeniul educației artistice și culturale, pentru a face ceea ce este necesar să se asigure că predarea 

artelor câștigă un loc special în educația fiecărui copil, de la creșă până în ultimul an de școală. Acesta a 

fost urmat de o conferință mondială la Lisabona, pentru a marca punctul cultimant al unei colaborări 

internaționale de 5 ani între UNESCO și partenerii săi din domeniul educației artistice. Conferința a 

afirmat nevoia de a stabili importanța educației artistice și culturale în toate societățile (aprobarea 

dreptului omului la educație și participare culturală; dezvoltarea capacităților individuale; îmbunătățirea 

calității educației și promovarea exprimării diversității culturale). Mai mult decât atât, cadrul strategic al 

UE pentru cooperare în educație și perfecționare în următoarea decadă accentuează clar importanța 

competențelor cheie transversale, incluzând conștientizarea culturală și creativitatea. 

 În anul 2005, Consiliul Europei a lansat o Convenție Cadru asupra valorii moștenirii culturale 

pentru societate, care a identificat nevoia țărilor europene de a păstra resursele culturale, de a promova 

identitatea culturală, de a respecta diversitatea și de a încuraja dialogul intercultural. 

 Așadar, viziunea strategică pe care prezentul proiect o propune nu este una nouă.  

 Este una diferită, față de viziunile anterioare, dar aceeași în raport cu activitatea organizațiilor 

naționale și internaționale (UNESCO, Consiliul Europei, Ministerul Culturii):  

Centralitatea culturii în societatea inclusivă și bazată pe dezvoltare durabilă și inteligentă            pe care 

o construim pentru generațiile de azi și de mâine.  

 2. misiune 
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 Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” își asumă misiunea de promovare, conservare și valorificare 

a culturii și a artei naționale și universale, și de inițiere și implementare de proiecte și programe culturale 

în domeniul educației artistice și culturale. 

 

 3. obiective (generale și specifice) 

 Obiective generale 

 - oferirea de produse și servicii culturale ca elemente ale dezvoltării și regenerării sociale a 

comunităților, 

 - promovarea unei abordări cu accent pe dezvoltarea creativității și inovării și coerentă cu 

politicile culturale, sociale și nevoile pieții muncii. 

  

 Obiective specifice  

 - organizarea activităților de promovare a culturii și artei naționale și universale de dezvoltare și 

afirmare a responsabilităților creatoare ale populației Județului Alba în domeniile cultural-artistice și 

recreativ-distractive, 

 - oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală, 

 - oferirea de servicii culturale și activități de promovare a turismului cultural sau de petrecere a 

timpului liber menite să satisfacă nevoile comunității și să crească gradul de participare al cetățenilor la 

viața culturală, 

 - conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a 

Patrimoniului Cultural imaterial, 

 - organizarea de cursuri teoretice și practice, necesare formării deprinderilor artistice și a 

meșteșugurilor tradiționale, 

 - păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural, 

 - dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de 

exprimare artistică, 

 - promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a 

identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori, 

 - perfecționarea metodică a activității așezămintelor culturale în domeniile de activitate solicitate, 

 - realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio și video pentru integrarea în circuitul 

național de valori și pentru participarea la întâlniri între specialiști și publicarea lor în publicații și cărți de 

specialitate, 

 - dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate, în cadrul cărora să fie valorificate creațiile 

instituției la nivel județean, național și internațional. 

 

 Obiective specifice ale Managementului Resurselor Umane 

 - participarea personalului la cursuri de formare profesională, 

 - corelarea responsabilității personalului de conducere cu dimensiunea activităților propuse, 

pentru eficientizarea actului managerial, 

 - evaluarea impactului ofertei culturale în spațiile proprii și în alte spații, 

 - asigurarea cadrului profesional necesar dezvoltării competențelor tehnice, administrative și de 

cercetare pentru personalul de specialitate, în corelație cu specificul instituției, 

 - utilizarea eficientă a întregului personal al instituției, 

 - asigurarea unui mediu de lucru motivant pentru colectivul de specialitate, tehnic și administrativ 

din cadrul instituției. 

 

 Obiective specifice ale Managementului economico-financiar 



 

88 

 - folosirea eficientă a subvenției din partea ordonatorului de credite, 

 - evaluarea veniturilor raportate la extinderea ofertei culturale, 

 - implementarea unei strategii financiare eficiente în vederea creșterii veniturilor proprii, 

diversificarea surselor financiare, 

 - optimizarea costurilor per beneficiar, 

 - realizarea de estimări financiare reale cu privire la atragerea de noi surse de finanțare pentru 

diversificarea activităților, 

 - atragerea de fonduri extrabugetare/accesare de fonduri nerambursabile în vederea participării la 

programe, proiecte derulate de instituții, organizații interne și internaționale în domeniul specific de 

activitate, 

 - planificarea realistă a costurilor solicitate de întreaga activitate a instituției și repartizarea lor 

eficientă, 

 - optimizarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu bunuri și servicii. 

 

 Obiective specifice ale Managementului administrativ 

 - actualizarea R.O.F. și a R.O.I., 

 - raportarea actului administrativ, atât în spațiile de care dispune, precum și în alte spații, 

 - utilizarea eficientă a dotărilor de care dispune instituția, 

 - asigurarea unei desfășurări optime și coerente a activității instituției prin reglementarea acesteia 

în baza unor acte normative interne. 

 

 Obiective specifice ale Managementului de proiect 

 - stimularea consumului cultural prin realizarea unei oferte culturale valoroase, 

 - evaluarea permanentă a consumului cultural, 

 - realizarea unei oferte culturale diversificate pentru mai multe categorii de beneficiari, 

 - asigurarea egalității tuturor utilizatorilor la accesul la informații și la documentele necesare 

informării, educației permanente, petrecerii timpului liber și dezvoltării personalității, 

 - optimizarea comunicării interne și externe. 

 Obiective specifice ale Managementului riscurilor 

 - identificarea riscurilor (riscuri interne sau externe; riscuri inerente: riscul de reglementare, riscul 

legat de finanțare, riscul tehnologic, riscul legat de necesitățile externe, riscul legat de pierderile 

semnificative, sau riscuri de control:riscul de eficiență, riscul legat de ciclicitate, riscul legat de 

eficacitatea fluxurilor și/sau a canalelor, riscul legat de procesarea informației, riscul privind 

parteneriatele, riscul legat de resursele umane, riscul de fraudă), 

 - evaluarea riscurilor, 

 - controlul riscurilor, 

 - planificarea acțiunilor de diminuare a riscurilor și/sau a efectelor acestora, 

 - implementarea acțiunilor de diminuare a riscurilor, 

 - revizuirea și raportarea riscurilor. 

 

 4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management 

 Prezenta strategie susține importanța, centralitatea sectorului culturii în peisajul socio-economic 

contemporan și recunoaște astfel locul de drept pe care cultura trebuie să îl ocupe alături de educație, 

sănătate și mediu în orice strategie integrată de dezvoltare. 

 Cadrul teoretic, principiile și orientările strategice generale care fundamentează prezenta strategie 

pot fi sintetizate după cum urmează: 
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 - dezvoltarea economică necesită stabilirea unui echilibru între nevoile de dezvoltare durabilă, 

cele privind dezvoltarea umană și bunăstarea personală a cetățenilor și prosperitatea socială, economică și 

culturală, 

 - unul dintre principalele obiective ale corelării valențelor sectorului culturii cu strategiile de 

dezvoltare este acela de a contribui la bunăstarea colectivă și individuală a cetățenilor și, pe cale de 

consecință, de a participa la crearea unei societăți coezive și incluzive, 

 - cultura, ca toate celelalte sectoare socio-economice, trebuie la rândul său să caute și să 

stabilească sinergii cu celelalte sectoare în scopul dezvoltării sale durabiile și integrate, 

 - strategiile și politicile sociale, alături de cele culturale, trebuie să susțină participarea agenților 

sociali la viața culturală, pentru a se putea asigura pluralismul și diversitatea, elemente esențiale ale unei 

societăți democratice și care sunt de natură să consolideze sentimentele de bunăstare și apartenență, 

determinând astfel o dezvoltare coezivă și diminuarea fenomenelor de excluziune, 

 - satisfacerea drepturilor culturale este nu numai un drept fundamental al cetățenilor, ci se declină 

prin asumarea de obligații și responsabilități la fiecare nivel de decizie publică, 

 - strategiile și politicile publice trebuie să dezvolte și să susțină oportunitățile de natură spirituală, 

creativă și materială pentru a permite democratizarea accesului și participării la cultură și, astfel, 

îmbunătățirea standardelor și nivelului de trai al cetățenilor.  

 Cultura reprezintă un domeniu strategic de investiții pe termen lung, cu efecte care în timp se 

generalizează, pătrund și influențează majoritatea subsectoarelor socio-economice. 

 Dezvoltarea sinergiilor între sectorul culturii și alte sectoare de activitate, precum cel economic, 

educațional, al ocupării și protecției sociale reprezintă o necesitate. 

 

 Obiectivul strategic principal are în vedere extinderea și susținerea infrastructurii culturale 

existente prin diversificarea ofertei culturale, cu scopul creșterii accesului populației la informație, 

educație, cultură și coeziune socială. 

 

 Alte obiective strategice 

 - creșterea calității serviciilor culturale și îmbunătățirea accesului cetățenilor la informația 

culturală, 

 - promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active, 

 - dezvoltarea creativității și inovării la toate nivelele de educație și formare, 

 - protejarea și valorificarea Patrimoniului Cultural Imaterial ca sursă identitară și resursă pentru 

dezvoltare, 

 - educație artistică și culturală către un număr cât mai mare de beneficiari, 

 - promovarea incluziunii sociale prin intermediul dialogului intercultural, 

 - promovarea unor cursuri de formare/reconversie ocupațională către activități economice 

creative, în special în mediul rural și în zonele defavorizate, 

 - promovarea turismului cultural de interes județean. 

 

 5. strategia și planul de marketing 

 Datorită importanței sale socio-culturale deosebite, dar și a celei politico-economice, Patrimoniul 

Cultural trebuie să fie cunoscut și promovat în mod special, atât în rândul populației Județului Alba, cât și 

în rândul turiștilor din țară și din afara ei. Pentru a se realiza acest lucru în mod eficient, este necesar să se 

îndeplinească mai multe condiții: studierea și înțelegerea patrimoniului cultural deținut, conservarea și 

protejarea corespunzătoare a elementelor componente, dezvoltarea continuă a patrimoniului prin 

încorporarea de noi valori cu importanță culturală deosebită, gestionarea patrimoniului, crearea unui 

sistem de valorificare adecvată, gestionarea publicului și a celor interesați, cooperarea cu diverse 

comunități culturale, dar și cu agenți economici sau organizații publice sau private nonprofit interesate de 

dezvoltare culturală în sens larg. 
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 Valorificarea patrimoniului cultural presupune, pe de o parte, buna conservare și prezentare a 

acestuia și, pe de altă parte, amenajarea sa corespunzătoare astfel încât să poată să își îndeplinească 

misiunea sa culturală, socială și educativă. Activitatea de valorificare a patrimoniului are atât o 

componentă cultural-științifică, legată de analiza și difuzarea informațiilor cu privire la semnificația 

patrimoniului cultural, cât și una economică. Aceasta din urmă se referă la administrarea sa eficientă atât 

din punct de vedere financiar, cât mai ales cultural. Pentru a se realiza acest lucru este vitală adoptarea și 

urmărirea cu consecvență a unor politici de marketing corespunzătoare. 

 Printr-o activitate eficientă de management și marketing, proiectate și urmărite pe termen lung, se 

poate realiza nu numai conservarea și păstrarea patrimoniului cultural, dar și mai buna sa cunoaștere de 

către societate în ansamblu. 

 De asemenea, activitatea de marketing în sfera administrării patrimoniului cultural este solicitată 

chiar de către societate, în general, de către cei interesați de cunoașterea lui și de dezvoltare spirituală, în 

special. În prezent există o adevărată cerere pentru patrimoniu, în creștere și în România, datorată unor 

interese de ordin cultural, dorinței de cunoaștere a trecutului și de înțelegere a originilor socio-culturale și 

intelectuale, de înțelegere a societății în care trăim, și chiar și nevoia de identitate. Pentru a satisface 

această cerere în creștere, care este din ce în ce mai exigentă și mai bine informată, este de asemenea 

nevoie de adoptarea unei politici de marketing. 

 Planul de marketing se va structura pe trei principii de bază: 

 - dezvoltarea culturală durabilă (conservarea, cercetarea și transmiterea patrimoniului către 

generațiile următoare), 

 - servirea unui public cât mai larg, 

 - adaptarea la mediul extern și intern.    

 Datele și informațiile care trebuie monitorizate și găsite cele mai adecvate soluții sunt:  

 - creșterea exigenței publicului, 

 - răspunderea în fața societății civile, 

 - educarea publicului, 

 - costurile în creștere, 

 - dezvoltarea competiției directe și indirecte. 

 Planul de marketing vizează organizarea și orientarea activității către societate în general, precum 

și către obținerea de venituri proprii. 

 Deși majoritatea activităților de marketing desfășurate de instituție se canalizează spre publicitate, 

contribuții foarte importante poate aduce marketingul și în proiectarea unor campanii de relații publice, 

strângere de fonduri, atragerea de fonduri prin parteneriate și/sau barter-e cu agenți economici, creșterea 

încasărilor din activități proprii.  

 Având în vedere diversitatea domeniilor culturale abordate de către instituție, planul de marketing 

va fi structurat urmărind unul dintre următoarele modele: 

 - modelul marshallian – presupune că deciziile și reacțiile consumatorilor sunt determinate de 

factori raționali și economici. Întotdeauna consumatorul se așteaptă să primească o satisfacție cel puțin 

egală cu costurile implicate (tabere de creație, spectacole și concerte cu bilete, cursuri în cadrul Școlii de 

arte și meșteșuguri), 

 - modelul pavlovian – are la bază teoria învățării și a reflexelor condiționate. Se consideră că prin 

repetare și recompensă omul poate fi determinat să aibă același gen de decizii și reacții la acțiunea 

anumitor stimuli (activitatea Orchestrei de Cameră, expoziții de arte vizuale, magazin propriu, spectacole 

organizate cu ocazia sărbătorilor oficiale, festivaluri și concursuri, zilele localităților), 

 - modelul veblenian – se bazează pe teoria consumului ostentativ, conform căreia oamenii 

acționează nu atât pentru satisfacerea nevoilor, cât pentru a obține un anumit statut și privilegiu (lansări 

de carte, CD-uri, spectacole și concerte difuzate pe posturi TV cu acoperire națională, expoziții de arte 

vizuale, concerte ale Orchestrei de Cameră, concerte ale Fanfarei, colocvii de etnografie și folclor), 

 - modelul apartenenței – presupune că deciziile și reacțiile consumatorilor sunt determinate de 

sentimentul de apartenență manifestat față de un produs sau serviciu cultural (festivaluri cu tradiție, 

spectacole și concerte anuale). 
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 Alegerea tipului de consumator pentru fiecare proiect sau program în parte se va face prin 

analizarea următoarelor aspecte: 

 - apariția și exprimarea nevoii și/sau a dorinței – înțelegerea nevoilor și a dorințelor care l-ar 

mobiliza pe consumator. Factorii care stârnesc interesul pot fi foarte variați, atât interni (sentimente, 

curiozități), cât și externi (personali – prieteni, colegi, sau impersonali – articole în ziar, campanii 

publicitare), 

 - strângerea de informații din diferite surse: mass-media, agenții de publicitate, parteneri, prieteni 

și colegi, 

 - formularea și evaluarea tipului de consumator, după modelele mai sus prezentate, 

 - alegerea variantei de campanie de publicitate, 

 - punerea în aplicare a deciziilor, 

 - evaluarea rezultatelor.  

 

 6. programele propuse pentru întreaga perioadă de management 

 - Promovarea, conservarea, cercetarea și valorificarea Patrimoniului Cultural imaterial, 

 - Educație artistică și culturală, 

 - Sărbători oficiale în România, 

 - Artele spectacolului, 

 - Arte vizuale, 

 - Diversitate și multiculturalitate, 

 - Mobilitate și cooperare culturală, națională și internațională, 

 - Editura și Casa de discuri ,, Augustin Bena”. 

 

 7. proiectele din cadrul programelor 

 

 Programul – Promovarea, conservarea, cercetarea și valorificarea Patrimoniului Cultural 

material și imaterial 

  - Palatul Cultural din Blaj, între trecut și viitor 

  - Statu' la vase în lunea Paștelui 

  - Datini străbune pe Secașe 

  - Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură” 

  - Festivalul Cetăților Dacice 

  - Târgul de Fete de pe Muntele Găina 

  - Ziua lemnarului 

  - Târgul Internațional de Turism Rural 

  - Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor 

  - Gala Tezaurelor Umane Vii 

  - Concert de Colinde la Alba Iulia 

  - Festivalul Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă 

  - Alte proiecte cultural-artistice 

 

 Programul – Educație artistică și culturală 

  - Arte și meșteșuguri pentru toți 

  - Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte” Câmpeni 
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  - Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în țara de piatră” Abrud 

  - Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta” Ocna Mureș 

  - Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur” Alba Iulia 

  - Festivalul Național de Folclor ,, Felician Fărcașiu” Sebeș 

  - Festivalul Internațional de Jazz ,,Alba Jazz” 

  - Festivalul Internațional de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine” 

  - Festivalul Internațional de Muzică Clasică ,,Alba Classic Music”  

  - Festivalul Internațional de Muzică Ușoară și Beat Box ,,Alba Star” 

  - Festivalul Internațional de Dans ,,Alba Dance” 

  - Taberele de creație artistică ,,Augustin Bena” 

  - Salonul de Primăvară a tinerilor artiști plastici din Județul Alba 

  - Salonul de Vară a tinerilor artiști plastici din Județul Alba 

  - Salonul de Toamnă a tinerilor artiști plastici din Județul Alba 

  - Salonul de Iarnă a tinerilor artiști plastici din Județul Alba 

  - Conferința Națională a Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical din România 

  - Alte proiecte cultural-artistice 

    

 Programul – Sărbători oficiale în România 

  - Ziua Națională a României – 1 decembrie 

  - 11 ianuarie, Ziua Artei Fotografice în România (H.G. nr. 458/05.05.2010)  

  - 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale (Legea nr. 238/07.12.2010) 

  - 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române 

  - 08 martie, Ziua Femeii 

  - 20 martie, Ziua Internațională a Francofoniei 

  - 08 aprilie, Sărbătoarea Etniei Romilor din România (legea nr. 66/22.03.2006) 

  - 23 aprilie, Ziua Cărții (Legea nr. 81/2014) 

  - a doua duminică a lunii mai, Ziua Națională a Portului Tradițional din România  

   (Legea nr. 102/2015) 

  - 2 mai, Ziua Națională a Tineretului (Legea nr. 425/25.10.2004) 

  - 8 mai, Ziua egalității de șanse între femei și bărbați (Legea nr. 23/09.03.2015) 

  - 9 mai, Ziua Europei 

  - 10 mai, Ziua Națională a Independenței (Legea nr. 103/2015) 

  - 1 iunie, Ziua Copilului 

  - 5 iunie, Ziua Învățământului (Legea nr. 289/2007)  

  - 29 iulie, Ziua Imnului Național al României (Legea nr. 99/26.05.1998) 

  - 15 august, Adormirea Maicii Domnului 

  - 5 octombrie, Ziua Mondială a Profesorului (H.G. nr. 680/30.09.1994) 

  - 15 octombrie, Ziua Încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia 

  - 16 noiembrie, Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România                    

  (Legea nr. 160/15.05.2013)  

 

 Programul – Artele spectacolului 
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  - Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba 

  - Blaj aLive  

  - Toamna Cugireană 

  - Bogățiile Toamnei 

  - Festivalul Național de Interpretare a Romanței ,,In memoriam Valer Ponoran” 

  - Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba 

  - Alte proiecte cultural-artistice 

 

 Programul – Arte vizuale 

  - Festivalul Internațional de Film Etnografic (FIFE) 

  - Tabăra Internațională de arte plastice InterArt 

  - Festivalul Internațional de Film și Foto ArtAiud 

  - Expoziții persoanale de arte plastice 

  - Concursul Internațional de Sgraffito 

  - Concursul Internațional de Machete de Afișe ,,Alba Maris” 

  - Tabăra Internațională de Sculptură ,,Dâmbul lui Gâf”  

  - Alte proiecte cultural-artistice 

 

 Programul – Diversitate și multiculturalitate 

  - Festivalul Internațional de Folclor Aiud 

  - Ziua culturii maghiare de la Mirăslău 

  - Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” - 1 deceniu de activitate 

  - Festivalul Minorităților Naționale din România   

  - Alte proiecte cultural-artistice 

 

 Programul – Mobilitate și cooperare culturală, națională și internațională 

  - Județul Alba în țară și în lume 

  - Gala Națională a Excelenței în Literatură 

  - Turneu Național și/sau Internațional de Pricesne 

  - Turneu Național și/sau Internațional de Colinde tradiționale din Județul Alba 

  - Alte proiecte cultural-artistice 

 

 Programul – Editura și Casa de discuri ,,Augustin Bena” 

  - Revista Discobolul 

  - Revista Rânduiala Județului Alba 

  - Programul anual al Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” 

  - Monografii, articole, studii și alte lucrări de specialitate 

  - Partituri muzicale 

  - Albume de artă 

  - Antologie de Folclor a Județului Alba 

  - Spectacole și concerte Live (CD și/sau DVD) 

  - Editare și multiplicare alte tipărituri, CD-uri sau DVD-uri  
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 8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management 

 

  - Educație artistică și culturală pentru toți (parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 

prin care toți profesorii de specialitate din domeniile cultural-artistice vor fi informați continuu cu privire 

la proiectele pe care instituția le va implementa în perioada imediat următoare; realizarea unui sistem prin 

care copii și tinerii din tot județul vor fi atrași de proiectele instituției), 

 

  - Biblioteca online ,,Augustin Bena” (site web cu peste 1000 de căți în format 

electronic, oferite spre lectură și descărcare gratuită), 

 

  - Aplicația Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” (dezvoltarea și lansarea primei 

aplicații mobile iOS, iPad, Apple Watch, Apple TV și Android a instituției. Aceasta va conține programul 

proiectelor și activităților culturale ale instituției), 

 

  - Magazinul on-line Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” (dezvoltarea și lansarea 

magazinului on-line de unde vor putea fi achiziționate produsele și serviciile instituției), 

 

  - Mediateca ,,Augustin Bena” (amenajarea unui spațiu la sediul instituției, cu rol de 

inițiere și desfășurare a unor activități de educație artistică și culturală a copiilor și tinerilor din Județul 

Alba. Aici vor fi difuzate filme etnografice, arhivate în urma implementării proiectului Festivalul 

Internațional de Film Etnografic, documentare realizate de instituție și de ordonatorul de credite, 

spectacole și concerte înregistrate de-a lungul timpului, înregistrări video din arhivele televiziunii 

române), 

 

  - Județul Alba în Cartea Recordurilor Mondiale (intrarea în Cartea Recordurilor 

Mondiale cu cel mai mare dans tradițional, eveniment ce va avea loc în data de 1 decembrie 2018. 

Suportul muzical al dansului va consta în interpretarea a două melodii patriotice ,,Noi suntem români” și 

,,Hai să-ntindem hora mare”), 

 

  - Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” a Județului Alba în Cartea Recordurilor 

Mondiale (intrarea în Cartea Recordurilor Mondiale cu cel mai mare număr de melodii tradiționale 

interpretate într-un concert de 100 de minute: 100 de melodii tradiționale românești, în 100 de minute, cu 

100 de instrumentiști; concertul va avea loc cu ocazia Zilei Naționale a României – 1 decembrie 2018). 

 

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce 

pot fi atrase din alte surse 

 1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului 

 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

TOTAL VENITURI, din care: 4463000 4855000 4431000 4491000 

1.a. Venituri proprii, din care: 175000 345000 190000 210000 

1.a.1. Venituri din activitatea de bază 120000 140000 130000 135000 

1.a.2. Surse atrase 30000 150000 30000 40000 
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1.a.3. Alte venituri proprii 25000 55000 30000 35000 

1.b. Subvenții/alocații 4288000 4510000 4241000 4281000 

1.c. Alte venituri - - - - 

TOTAL CHELTUIELI, din care: 4463000 4855000 4431000 4491000 

2.a. Cheltuieli de personal, din care: 1203000 1305000 1303500 1353500 

2.a.1. Cheltuieli cu salariile 1200000 1300000 1300000 1350000 

2.a.2. Alte cheltuieli de personal 3000 5000 3500 3500 

2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 3160000 3500000 3127500 3137500 

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 2322000 2760000 2390000 2450000 

2.b.2. Cheltuieli pentru reparații curente 2500 2500 2500 2500 

2.b.3. Cheltuieli de întreținere 375000 395000 380000 385000 

2.b.4. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 360500 292500 305000 300000 

2.c. Cheltuieli de capital 100000 50000 50000 - 

      

 2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

 2.1. la sediu; 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanță Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

1 Numărul estimat al beneficiarilor la sediu 1500 5000 2000 2500 

 

 2.2. în afara sediului 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanță Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

1 Numărul estimat al beneficiarilor în afara sediului 120000 950000 135000 145000 

 

 3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr. 

crt. 

Program Scurtă descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte 

în 

cadrul 

progra-

mului 

Denumirea proiectului Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei) 

1 
Promovarea, 

conservarea, 

cercetarea și 

valorificarea 

Patrimoniului 

Cultural material    și 

Programul are ca 

scop promovarea, 

conservarea, 

cercetarea și 

valorificarea 

Patrimoniului 

Cultural material și 

13 
-Palatul Cultural din Blaj, între 

trecut și viitor 

-Statu' la vase în lunea Paștelui 

-Datini străbune pe Secașe 

-Festivalul de tradiții și 

An 2017, 

805 mii 

lei 

 

An 2018, 

850 mii 
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imaterial imaterial.   obiceiuri ,,Cultură pentru 

Cultură” 

-Festivalul Cetăților Dacice 

-Târgul de Fete de pe Muntele 

Găina 

-Ziua lemnarului 

-Târgul Internațional de Turism 

Rural 

-Colocviile Naționale de 

Etnografie și Folclor 

-Gala Tezaurelor Umane Vii 

-Concert de Colinde la Alba 

Iulia 

-Festivalul Tradițiilor și 

Obiceiurilor de Iarnă 

-Alte proiecte cultural-artistice 

lei 

 

An 2019, 

810 mii 

lei 

 

An 2020, 

815 mii 

lei 

 

2 
Educație artistică    și 

culturală 

Programul are ca 

scop oferirea 

educației artistice și 

culturale tinerilor în 

special, comunității 

în general. 

18 
-Arte și meșteșuguri pentru toți 

-Festivalul Național de Folclor 

,,Sus, sus, sus, la moți, la 

munte” Câmpeni 

-Festivalul Național de Folclor 

,,Inimi fierbinți în țara de 

piatră” Abrud 

-Festivalul Național de Folclor 

,,Mureș, pe marginea ta” Ocna 

Mureș 

-Festivalul Național de Folclor 

,,Strugurele de Aur” Alba Iulia 

-Festivalul Național de Folclor 

,, Felician Fărcașiu” Sebeș 

-Festivalul Internațional de Jazz 

,,Alba Jazz” 

-Festivalul Internațional de 

Muzică Folk ,,Ziua de Mâine” 

-Festivalul Internațional de 

Muzică Clasică ,,Alba Classic 

Music”  

-Festivalul Internațional de 

Muzică Ușoară și Beat Box 

,,Alba Star” 

-Festivalul Internațional de 

Dans ,,Alba Dance” 

-Taberele de creație artistică 

,,Augustin Bena” 

-Salonul de Primăvară a 

tinerilor artiști plastici din 

Județul Alba 

-Salonul de Vară a tinerilor 

An 2017, 

583 mii 

lei 

 

 

An 2018 
700 mii 

lei 

 

An 2019, 

600 mii 

lei 

 

An 2020, 

610 mii 

lei 
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artiști plastici din Județul Alba 

-Salonul de Toamnă a tinerilor 

artiști plastici din Județul Alba 

-Salonul de Iarnă a tinerilor 

artiști plastici din Județul Alba 

-Conferința Națională a 

Artiștilor Interpreți de Folclor 

Muzical din România 

-Alte proiecte cultural-artistice 

3 
Sărbători oficiale    în 

România 

Programul are ca 

scop implementarea 

de proiecte cultural-

artistice cu ocazia 

sărbătorilor oficiale 

din România 

stabilite prin lege. 

20 
-Ziua Națională a României 

-Ziua Artei Fotografice în 

România 

-Ziua Culturii Naționale 

-Ziua Unirii        Principatelor 

Române 

-Ziua Femeii 

-Ziua Internațională a 

Francofoniei 

-Sărbătoarea Etniei Romilor din 

România 

-Ziua Cărții 

-Ziua Națională a Portului 

Tradițional din România 

-Ziua Națională a Tineretului 

-Ziua egalității de șanse între 

femei și bărbați 

-Ziua Europei 

-Ziua Națională a Independenței 

-Ziua Copilului 

-Ziua Învățământului 

-Ziua Imnului Național al 

României 

-Adormirea Maicii Domnului 

-Ziua Mondială a Profesorului 

-Ziua Încoronării Regelui 

Ferdinand și a Reginei Maria la 

Alba Iulia 

-Ziua Patrimoniului Mondial 

UNESCO din România                   

An 2017, 

340 mii 

lei 

 

An 2018, 

450 mii 

lei 

 

An 2019, 

360 mii 

lei 

 

An 2020, 

370 mii 

lei 

4 
Artele spectacolului 

Programul are ca 

scop implementarea 

proiectelor cultural-

artistice din 

domeniul muzicii și 

dansului. 

7 
-Stagiunea Orchestrei de 

Cameră ,,Augustin Bena” a 

Județului Alba 

-Blaj aLive 

-Toamna Cugireană 

-Bogățiile Toamnei 

An 2017, 

214 mii 

lei 

An 2018, 

250 mii 

lei 

An 2019, 
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-Festivalul Național de 

Interpretare a Romanței ,,In 

memoriam Valer Ponoran” 

-Stagiunea concertelor de 

promenadă în orașele Județului 

Alba 

-Alte proiecte cultural-artistice 

215 mii 

lei 

An 2020, 

220 mii 

lei 

5 
Arte vizuale 

Programul are ca 

scop implementarea 

proiectelor cultural-

artistice din 

domeniul artelor 

vizuale (pictură, 

sculptură, grafică, 

arte decorative, 

fotografie, video-art, 

ceramică, film 

experimental și de 

animație, artă 

textilă, tehnici 

mixte, noi media, 

design) 

 

 

8 
-Festivalul Internațional de Film 

Etnografic 

-Tabăra Internațională de arte 

plastice InterArt 

-Festivalul Internațional de Film 

și Foto ArtAiud 

-Expoziții persoanale de arte 

plastice 

-Concursul Internațional de 

Sgraffito 

-Concursul Internațional de 

Machete de Afișe          ,,Alba 

Maris” 

-Tabăra Internațională de 

Sculptură ,,Dâmbul lui Gâf” 

-Alte proiecte cultural-artistice 

An 2017, 

115 mii 

lei 

 

An 2018, 

150 mii 

lei 

 

An 2019, 

120 mii 

lei 

 

An 2020, 

125 mii 

lei 

6 
Diversitate               și 

multiculturalitate 

Programul are ca 

scop promovarea și 

valorificarea 

diversității și 

multiculturalității, ca 

formă de definire a 

identităților 

individuale și, în 

aceeași măsură, de 

solidarizare a 

acestora.  

5 
-Festivalul Internațional de 

Folclor Aiud 

-Ziua culturii maghiare de la 

Mirăslău 

-Centrul de Cultură ,,Augustin 

Bena” - 1 deceniu de activitate 

(proiect doar în anul 2018) 

-Festivalul Minorităților 

Naționale din România 

-Alte proiecte cultural-artistice 

An 2017, 

130 mii 

lei 

An 2018, 

160 mii 

lei 

An 2019, 
135 mii 

lei 

An 2020, 

145 mii 

lei 

7 
Mobilitate și 

cooperare culturală, 

națională și 

internațională 

Programul are ca 

scop cooperarea 

cultural-artistică cu 

instituții, organizații 

de profil și 

mobilitatea artiștilor, 

operelor, creațiilor, 

serviciilor acestora 

pe plan național și 

internațional. 

5 
-Județul Alba în țară și în lume 

-Gala Națională a Excelenței în 

Literatură 

-Turneu Național și/sau 

Internațional de Pricesne 

-Turneu Național și/sau 

Internațional de Colinde 

tradiționale din Județul Alba 

-Alte proiecte cultural-artistice 

An 2017, 

60 mii lei 

An 2018, 

100 mii 

lei 

An 2019, 

70 mii lei 

An 2020, 

80 mii lei 

8 
Editura și Casa de 

discuri        ,,Augustin 

Bena” 

Programul are ca 

scop editarea, 

multiplicarea, 

promovarea și 

9 
-Revista Discobolul 

-Revista Rânduiala    Județului 

An 2017, 

75 mii lei 
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valorificarea 

lucrărilor de 

specialitate, a 

fonogramelor și 

videogramelor 

realizate sub egida 

instituției.  

Alba 

-Programul anual al Centrului 

de Cultură ,,Augustin Bena” 

-Monografii, articole, studii și 

alte lucrări de specialitate 

-Partituri muzicale 

-Albume de artă 

-Antologie de Folclor a 

Județului Alba 

-Spectacole și concerte Live 

(CD și/sau DVD) 

-Editare și multiplicare alte 

tipărituri, CD-uri sau      DVD-

uri  

 

An 2018, 

100 mii 

lei 

 

An 2019, 

80 mii lei 

 

An 2020, 

85 mii lei 

  

Anexa nr. 1 – Propunere privind modificarea Organigramei 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 – Propunere privind modificarea Statului de funcții 

 

Stat de funcții 

Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” Alba 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Funcția 

1 Kristof Camelia Contabil Șef 

Compartimentul administrativ 

2 Bumneri Elisabeta Îngrijitor 
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3 Dornescu Crinela Aurelia Referent de specialitate 

4 Dreghici Ioan Viorel Șofer 

Compartimentul financiar-contabil 

5 Fărcașiu Elena Economist 

6 Popescu Marta Emilia Referent 

7 Dîrloșan Anca-Adriana Referent 

Serviciul Școala de arte și meșteșuguri 

8 Popa Marinela Șef serviciu 

9 Paraschiv Călin Expert 

10 Șușman Cristian Instructor 

11 Vancu Nicolae Expert 

12 Romoșan Ovidiu Expert 

13 Raica Ioana Adriana Expert 

14 Oprea Octavia Maria Instructor 

15 Sârb Vasile Instructor 

16 Mahara Ileana Instructor 

17 Mocan Traian Muncitor 

18 Burja Elena Muncitor 

19 Costea Lucian Muncitor 

20 Beleiu Nicolae Muncitor 

Compartimentul promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice 

21 Ștef Viorel Referent 

22 Tuhuț Nicolae Referent 

23 Baba Marinela Referent de specialitate 

24 Adam Andreea Referent de specialitate 

Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba 

25 Suspendat interimat Șef serviciu 

26 Borca Alexandru Solist instrumentist 

27 Narița Ilie Solist instrumentist 
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28 Furduiu Gheorghe Artist instrumentist 

29 Sima Dragoș Cosmin Solist instrumentist 

30 Filimon Maria Elena Solist vocal 

31 Reche Roxana Maria Solist vocal 

32 Moga Floarea Codrina Solist vocal 

33 Narița Dorina Solist vocal 

34 Crăciun Claudiu Artist instrumentist 

35 Hașa Cătălin Solist vocal 

36 Pătruț Lucian Dansator 

37 Cârnaț Camelia Dansator 

38 Oprea Octavia-Maria Dansator 

Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba 

39 Cernat Liviu Dan Concert maestru 

40 Danciu Mădălin Solist instrumentist 

41 Craiu Cătălina Artist instrumentist 

42 Gherman Neag Mădălina Artist instrumentist 

Serviciul Redacția ,,Discobolul” 

43 Pantea Aurel Constantin Șef serviciu 

44 Nistea Cornel Redactor 

45 Chiciudean Viorica Redactor 

46 Stâncel Mircea Redactor 

47 Pașca Petronela Secretar redacție 

Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba 

48 Honcaș Coriolan Laurian Șef Serviciu 

49 Păduraru Marian Artist instrumentist 

50 Beșliu Radu Artist instrumentist 

51 Pintilie Gheorghe Solist instrumentist 

52 Marc Ioan Solist instrumentist 

53 Florea Florin Artist instrumentist 
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54 Romoșan Ovidiu Artist instrumentist 

55 Borca Mihai Solist instrumentist 

56 Dreghiciu Ovidiu Solist instrumentist 

57 Laculeanu Gabriel Solist instrumentist 

58 Oancea Cristian Sebastian Artist instrumentist 

59 Borca Aurelian Solist instrumentist 

60 Laculeanu Toledo Solist instrumentist 
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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 și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 21 noiembrie 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 și 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 și 

completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 20110/14 noiembrie 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,  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, 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 

Sănătate și protecție socială. 

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 si 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 decembrie 2015 în sumă de 52.746,71 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, în anul 2016, conform anexei la prezenta hotărâre”. 

Art. II Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce 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. 218  

Alba Iulia, 21 noiembrie 2016  
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 218/21 noiembrie 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   

TOTAL, din care: 52.746,71 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 2.959,90 

I Obiective de investiţii: 2.959,90 

1 
Refuncționalizare 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 Național - 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 refuncţionalizare 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 și flux laminar 62,00 

7 Sistem de calcul cu licența soft 0,00 

8 Ecograf multidisciplinar Pediatrie 158,00 

9 Sistem de neuromonitorizare electrofiziologică cerebrală și spinală 310,00 

10 Unitate electrochirurgie cu radiofrecvență 52,00 

11 Uscător cu abur 45,00 

12 Pensa biobsica Ureterala 7,30 

III 
Cheltuieli pentru proiectare şi elaborarea 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 
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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 Sîncrai 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 33.677,57 

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" 33.580,57 

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 

– Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita județul Mureș, km 19+600-km. 30+035, 

tronsonul 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 

1 
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 

2 
Consolidare Pod pe DJ107C,  km. 9+223 peste pârâul Dumbrăviţa, în localitatea Limba, 

județul Alba  657,20 

3 Pod pe DJ107, km. 22+850,  localitatea  Colibi, județul Alba 1.087,40 

4 

Modernizare drum judeţean DJ 107I: Aiud(DN1) - Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti –

Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani - Valea Barnii – Bîrlești – Mogoş -

Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)     150,00 

5 

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 

6 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureş, km. 3+949, localitatea Vinţu de Jos, 

județul 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 
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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 – 

Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani - Valea Barnii – Bîrlești – Mogoş -Valea Albă – 

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 
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 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 21 noiembrie 2016; 

 Luând în dezbatere: 

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

al Judeţului Alba și 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 și a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016;  

- raportul de specialitate nr. 20162/14 noiembrie 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,  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, 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 

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 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 

401,521,87  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 

285.433,22 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 178.707,34 mii lei. 

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

stabileşte în sumă de 106.725,88 mii lei”. 
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     3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

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

venituri  proprii, rectificat pe anul 2016,  în sumă de 127.145,13 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 116.958,85 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”. 

 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 17.835,78  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

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

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

stabilesc în sumă de 426,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 – 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 13.004,66 mii lei în structura prevăzută în 

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

                 (2)  Repartizarea sumei de 13.004,66 mii lei este următoarea: 

            - Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Alba                                3.618,98 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 

    7. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 15 – Sprijinul financiar pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ –sportive, 

rectificat  pe anul 2016,  se stabileşte în sumă de 2.025,00  mii lei”. 

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

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

rectificat pe anul 2016 se stabileşte în sumă de 1.180,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 13 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

    9. 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 103.147,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr.14 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

    10. Articolul 20 se elimină. 

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

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

stabilesc în sumă de 77.579,14 mii lei”. 

12. 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 22.307,70 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                        (2) Se aprobă programul lucrărilor în domeniul transporturilor pe anul 2016 prin 

rectificarea anexei 15c - parte integrantă a prezentei hotărâri, celelalte anexe rămân nemodificate”. 

13. Alineatele 1 și 2 ale articolului 24 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 24 – (1) Cheltuielile pentru activitatea „Turism” pe anul 2016,  se stabilesc în sumă de 

450,00  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.16 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                       (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul dezvoltării turismului pe anul 2016, 

rectificat  potrivit   anexei  nr.16 „a”- parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

   „Art. 30 – (1) Se aprobă bugetul de venituri și 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”. 

   15. Alineatul 1 al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 31 - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 4.341,31 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 23 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 
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    16. Alineatele 1  și 3 ale articolului 33 se modifică și vor 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 3.548,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 25 – 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

                     (3) Se aprobă Programul activităţilor pe anul 2016, rectificat  potrivit anexei nr. 25 „a”- 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

           17. 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. 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; 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. 219 

Alba Iulia,  21 noiembrie 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA nr. 219/21 noiembrie 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 prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011  privind 

darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 

mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. 

Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în 

suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”, aparţinător imobilului din 

municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a 

bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”, 

aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 19865/9 noiembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 473662/3 noiembrie 2016 a Agenţiei Naţionale Antidrog, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19631/7 noiembrie 2016. 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în 

administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la 

etajul I al corpului de clădire “A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, 

proprietate publică a Judeţului Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism. 

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. 14 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog; 

- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, 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 aprobă prelungirea până la data de 30 iunie 2017 a perioadei de dare în administrare a 

imobilului care face obiectul Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în 

administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la 

etajul I al corpului de clădire “A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, 

proprietate publică a Judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. Se aprobă completarea Contractului de administrare nr. 966–3287220/1/2012, încheiat 

între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog, cu un nou Act adiţional care va avea ca 

obiect modificarea duratei contractului în sensul prelungirii până la data de 30 iunie 2017. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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  

Judeţul Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrului de 

http://www.cjalba.ro/
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Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, Direcţiei juridică și relații publice, Direcției dezvoltare 

și bugete, Direcției gestionarea patrimoniului și Serviciului pentru implementarea Programului Alba 100 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU    
 

 

 

Nr. 220 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor spaţii  în 

suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către spitalul Județean de Urgență Alba 

Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele imobile aflate în administrarea acestei 

unităţi sanitare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele imobile aflate 

în administrarea acestei unităţi sanitare; 

- raportul de specialitate nr. 19864/9 noiembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 14829/29 septembrie 2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17606/6 octombrie 2016. 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 178/2010 privind aprobarea Procedurii și a 

Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al Județului Alba, 

aflate în administrarea Consiliului Județean Alba sau a instituțiilor de sub autoritatea Consiliului 

Județean Alba; 

- contractului de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c,  art. 91 alin. 4 lit. a, art. 119, art. 120, art. 123 alin. 1 şi art. 123 alin. 2 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- art. 3 alin. 3, art. 4 și art. 14 - 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

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 închirierea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a unor spaţii în 

suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare, după 

cum urmează: 

Suprafaţa de 1 mp situat în holul central - lângă liftul de personal - parter, în sediul Spitalului 

Judeţean de Urgenţa Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23;  

Suprafaţa de 1 mp situat în holul central - lângă liftul de personal - parter, în sediul Spitalului 

Judeţean de Urgenţa Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23; 

Suprafaţa de 1 mp situat în hol – parter - lângă serviciul achiziții, în sediul Spitalului Judeţean de 

Urgenţa Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23; 

Suprafaţa de 1 mp situat la etajul I pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţa 

Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23; 

Suprafaţa de 1 mp situat la etajul II - pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţa 

Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23; 

Suprafaţa de 1 mp situat la etajul III - pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţa 

Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23; 

Suprafaţa de 1 mp situat la etajul IV - pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţa 

Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23; 

Suprafaţa de 1 mp situat în Secţia de Oncologie - Ambulatoriu - parter - sala de aşteptare, în 

sediul Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23; 

Suprafaţa de 1 mp - hol parter -  în sediul Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de 

Urgenţa Alba Iulia, str. Decebal, nr. 3; 
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Suprafaţa de 1 mp situat la etajul I lângă fişier, în sediul Ambulatoriului de Specialitate al 

Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia, str. Muşeţelului, nr. 2; 

Suprafaţa de 1 mp hol etaj în sediul Dispensarului TBC al Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba 

Iulia, str. Crişanei, nr. 1A; 

Art. 2. Închirierea spaţiilor menţionate la art. 1, se face prin licitaţie publică deschisă cu strigare, 

organizată în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

178/2010 privind aprobarea Procedurii și a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din 

domeniul public sau privat al Județului Alba, aflate în administrarea Consiliului Județean Alba sau a 

instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Alba.  

Art. 3. Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei, în cuantum de 120 euro/mp/lună. 

Art. 4. Spaţiile menţionate la art. 1 se închiriază pentru comercializarea unor produse cu specific 

de cafetărie. 

Art. 5. Durata contractului de închiriere este de 2 ani de la data închirierii, cu posibilitatea 

prelungirii acestuia. 

Art. 6. 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. 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; Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia; 

Direcției juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

    

               CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU                                                                   

 

        

 

 

 

Nr. 221 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea valorii de inventar a drumului județean “DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) – Mesentea – Benic - Întregalde – Mogoș -  (DJ 107I)”, 

tronson II, respectiv de la km. 9+829 la km. 17+700 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a drumului județean “DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) – Mesentea – Benic - Întregalde – Mogoș -  (DJ 107I)”, tronson II, respectiv de la 

km. 9+829 la km. 17+700, ca urmare a realizării unor lucrări de investiții; 

           - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a drumului 

județean “DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) – Mesentea – Benic - Întregalde – Mogoș -  (DJ 107I)”, 

tronson II, respectiv de la km. 9+829 la km. 17+700, ca urmare a realizării unor lucrări de investiții; 

     - raportul de specialitate nr. 19897/9 noiembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

           - nota contabilă – cheltuieli totale aferente obiectivului de investiții “Consolidare corp drum 

județean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) – Mesentea – Benic - Întregalde – Mogoș -  (DJ 107I)”, 

tronson II, respectiv de la km. 9+829 la km. 17+700 

      - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24843/24.12.2015 privind lucrarea 

„Consolidare corp drum județean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) – Mesentea – Benic - Întregalde – 

Mogoș -  (DJ 107I) km 0+0.000 – km 17+700.00, județul Alba -  tronson II – km 9+829 – km17+700”. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism. 

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. 3 alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, 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, 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 prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a drumului județean “DJ 107K: Galda de Jos 

(DJ 107H) – Mesentea – Benic - Întregalde – Mogoș -  (DJ 107I)”, cuprins la poziția cu nr. crt. 55 în 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, de la valoarea de 11643723,79 

lei la valoarea de 22677661,68 lei, ca urmare a recepționării  obiectivului de investiții „Consolidare corp 

drum județean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) – Mesentea – Benic - Întregalde – Mogoș -  (DJ 107I) 

km 0+0.000 – km 17+700.00, județul Alba -  tronson II – km 9+829 – km 17+700”. 

Art. 2. 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. 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, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                                         CONTRASEMNEAZĂ 

         PREŞEDINTE,                      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                   Vasile BUMBU    

Nr. 222 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - monument istoric 

situat administrativ în municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga nr. 3, judeţul Alba 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în 

municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 3, judeţul Alba, monument istoric; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului situat în municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 3, judeţul Alba, monument istoric; 

- raportul de specialitate nr. 20560/18 noiembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 1249/10 noiembrie 2016 a Direcţiei Judeţene de pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20006/11 noiembrie 2016. 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. 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. Lucian Blaga nr. 3, judeţul Alba, proprietar CEC Bank SA Bucureşti, 

înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre, având datele de identificare: CF nr. 73375 

Sebeș sub nr. top. 1573; CF nr. 73384 Sebeș sub nr. top. 1572; CF nr. 73375-C1-U22 Sebeș sub Sebeș 

sub nr. top. 1573/1/3/IV; CF nr. 73375-C1-U21 Sebeș sub nr. top. 1573/1/2/V; CF nr. 73375-C1-U20 

Sebeș sub nr. top. 1573/1/2/VI; CF nr. 73375-C1-U19 Sebeș sub nr. top. 1573/1/2/VII; CF nr. 73375-C1-

U18 Sebeș sub nr. top. 1573/1/2/VIII; CF nr. 73375-C1-U17 Sebeș sub nr. top. 1573/1/3/VII; CF nr. 

73375-C1-U16 Sebeș sub nr. top. 1573/1/3/VI; CF nr. 73375-C1-U15 Sebeș sub nr. top. 1573/1/3/V; CF 

nr. 73375-C1-U14 Sebeș sub nr. top. 1573/1/3/III; CF nr. 73375-C1-U13 Sebeș sub nr. top. 1573/1/3/II; 

CF nr. 73375-C1-U12 Sebeș sub nr. top. 1573/1/3/I; CF nr. 73375-C1-U11 Sebeș sub nr. top. 

1573/1/2/IX; CF nr. 73375-C1-U10 Sebeș sub nr. top. 1573/1/2/II; CF nr. 73375-C1-U9 Sebeș sub nr. 

top. 1573/1/2/I; CF nr. 73375-C1-U8 Sebeș sub nr. top. 1573/1/1/IV; CF nr. 73375-C1-U7 Sebeș sub nr. 

top. 1573/1/3/IX; CF nr. 73375-C1-U6 Sebeș sub nr. top. 1573/1/3/VIII; CF nr. 73375-C1-U5 Sebeș sub 

nr. top. 1573/1/2/IV; CF nr. 73375-C1-U4 Sebeș sub nr. top. 1573/1/2/III; CF nr. 73375-C1-U3 Sebeș sub 

nr. top. 1573/1/1/III; CF nr. 73375-C1-U2 Sebeș sub nr. top. 1573/1/1/II; CF nr. 73375-C1-U1 Sebeș sub 

nr. top. 1573/1/1/I.   

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, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

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

                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU     

    

Nr. 223 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2016 

NOTĂ: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA nr. 223/29 noiembrie 2016  este 

publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziționării unor suprafețe de teren, 

de către Societatea  APA CTTA S.A.  pentru Programul de investiții 

„Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Albaˮ 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor suprafețe de teren, de către SC APA 

CTTA S.A. pentru programul de investiții „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în 

Județul Albaˮ; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor suprafețe de 

teren, de către SC APA CTTA S.A. pentru programul de investiții „Reabilitarea și extinderea sistemelor 

de apă și apă uzată în Județul Albaˮ; 

- raportul de specialitate nr. 20591/18 noiembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 7132/03.11.2016 a Societății APA CTTA SA, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 19507/4 noiembrie 2016. 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare 

cu apă și de canalizare către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 

nr. 1969-12770/2008 

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

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

turism. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c,  art. 120 şi art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 3 şi art. 12 alin. 5 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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 achiziționarea unor terenuri în suprafață de 3115 mp, pentru Programul de 

investiții „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Albaˮ, de către Societatea 

APA CTTA S.A.,  în condițiile legii.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și al Societății APA CTTA S.A. 

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, Societății APA CTTA S.A., Direcţiei gestionarea 

patrimoniului, Direcţiei juridică şi relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                  Vasile BUMBU                                                                   

 

 

 

 

Nr. 224 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2016   

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței nominale a 

Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de validare a a 

mandatelor consilierilor județeni; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a 

Comisiei de validare a a mandatelor consilierilor județeni; 

 - raportul de specialitate nr. 19918/10 noiembrie 2016 întocmit de secretarul Județului Alba; 

 Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/21 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de 

validare a Consiliului Județean Alba; 

 - art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 2016; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  187/27 octombrie 2016 privind constatarea încetării 

de drept, a mandatului consilierului judeţean Köble Ladislau Levente, 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; 

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

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, 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 

Sănătate și protecție socială. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 90 coroborat cu art. 31 alin. 2 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 4 și art. 5 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale 

aprobat prin O.G. nr. 35/2002, 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. 98/21 iunie 2016 

privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Județean Alba, în sensul că încetează calitatea de 

membru a domnului Köble Ladislau Levente, iar acesta va fi înlocuit de domnul Arion Cosmin – 

validat pe lista de consilieri județeni ai Partidului Alianța Liberalilor și Democraților. 

 Art. 2. Comisia de validare a mandatelor consilierilor județeni va avea următoarea 

componență: 

PNL - 2, PSD – 1, ALDE - 1, PMP - 1 

Simion Marcel   din partea Partidului Național Liberal 

Cherecheș Ioan Dan   din partea Partidului Național Liberal 

Pușcă Nicolae    din partea Partidului Social Democrat 

Arion Cosmin   din partea Alianței Liberalilor și Democraților 

Cenușă Marin    din partea Partidului Mișcarea Populară 

 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 validare a a mandatelor consilierilor 
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județeni, 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. 225 

Alba Iulia,  29 noiembrie 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba și 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Județului Alba și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind 

validarea desemnării nominale a membrilor 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 și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

168/29 septembrie 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 20725/22 noiembrie 2016 al Compartimentului Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 20855/23 noiembrie 2016 al Biroului resurse umane 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; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 202/27 octombrie 2016 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

 - adresa nr. 1202292/21 noiembrie 2016 a Inspectoratului Județean de Jandarmi „Avram Iancu” 

Alba (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20677/21 noiembrie 2016); 

 - adresa nr. 246162/21 noiembrie 2016 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al 

Județului Alba (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20692/21 noiembrie 2016); 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică. 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 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 colonel Marius-Claudiu GIUREA - desemnat să îndeplinească atribuțiile funcției 

de inspector șef la Inspectoratul Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, în locul domnului colonel 

Felician ITU (ca urmare a trecerii în rezervă cu drept de pensie). 

Art. 2. Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

desemnarea domnului colonel Cornel OPRIȘA - desemnat să îndeplinească atribuțiile funcției de 

inspector șef la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în locul domnului 

colonel Dorel SOFICA.   

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 
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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 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

 Art. 4. 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. 5. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba se 

completează după articolul 6 cu un articol nou, articolul 6
1
 care va avea următorul conținut: 

 „Se aprobă indemnizația membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba în cuantum de 

10 % din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului Județean Alba”. 

 Art. 6. 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, 

Inspectoratului Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba,  Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Unirea” al Județului Alba, domnilor Marius-Claudiu Giurea, Felician Itu, Cornel Oprișa, Dorel Sofica, 

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. 226 

Alba Iulia,  29 noiembrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

- raportul de specialitate nr. 16360 din 20 septembrie 2016 al Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 3882 din 8 septembrie 2016 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 15886 din 12 septembrie 2016; 

Ţinând cont de : 

- avizul  nr. 3752317/29 noiembrie 2016  al Direcţiei pentru  Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică. 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

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

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si completarile 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 funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă 

a Persoanelor Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integranta a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 143/25 august 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 directorului executiv al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, Direcţiei juridică şi relații publice şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba.   

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                  Vasile BUMBU                                                                   

 

 

 

 

 

 

Nr. 227 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2016  
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 227/29 noiembrie 2016 

 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa Gradul 

profesional 

Numărul de 

posturi 

1. Director executiv, gradul I   1 

Biroul Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă 

2. Şef birou, gradul I   1 

1. Compartiment Regim Evidenţa Persoanelor 

3. Consilier juridic I Asistent 1 

2. Ghişeu Unic 

4. Inspector I Superior 1 

5. Inspector I Asistent 1 

3. Compartiment informatică 

6. Consilier I Superior 1 

4. Compartiment îndrumare şi control 

7. Inspector I Principal 1 

5. Compartiment Stare Civilă 

8. Consilier I Superior 1 

9-11. Inspector I Superior 3 

Compartiment Juridic, Achiziţii şi Relaţii Publice 

12-13. Consilier juridic I Superior 2 

14. Inspector I Asistent 1 

Compartiment Resurse Umane 

15. Consilier I Superior 1 

Compartiment Financiar Contabil 

16. Consilier I Principal 1 

17. Inspector I Principal 1 

Biroul Admnistrativ şi Asigurare Tehnico Materială 

18. Şef birou gradul I   1 

1. Compartiment Gestiune şi Asigurare Tehnico Materială 

19. Consilier gradul IA   1 

20. Funcţionar arhivar    1 

21. Curier   1 

2. Compartiment Administrare Întreţinere 

22. Muncitor calificat treapta I   1 

23. Îngrijitor    1 

24-25. Şofer treapta I   2 

                                 TOTAL 25 

                                        

              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU                                                                   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului Naţional al 

Unirii Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 19862 din 9 noiembrie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului județean Alba; 

- solicitarea nr. 3752/2 noiembrie 2016 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia înregistrată la 

Consiliului Județean Alba cu nr. 19319/2 noiembrie 2016. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport. 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 13 alin. 2 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- art. 26 alin. 3 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41 alin. 2 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 şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, 

urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 108/30 iunie 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 Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

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, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relații publice, Biroului 

resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                   Ion  DUMITREL                  Vasile BUMBU                                                                   

 

 

 

 

 

 

Nr. 228  

Alba Iulia, 29 noiembrie 2016  
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Anexa la Hotărârea 

 Consiliului județean Alba nr. 228/29.11.2016 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

 CONDUCERE   

1 Director general adjunct I S 1 

2 Director general adjunct I S 1 

3 Contabil şef I S 1 

SECTIA ARHEOLOGIE – CERCETARE 

4 Șef secţie I S 1 

5 Cercetător ştiinţific I S 1 

6 Cercetător ştiinţific II S 1 

7-13 Arheolog IA S 7 

14 Desenator IA M 1 

15 Fotograf IA M 1 

CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ
*
 

16-18 Arheolog I S 3
* 

19-20 Arheolog II S 2
*
 

SECŢIA ISTORIE – MUZEOLOGIE, BIBLIOTECĂ SI DOCUMENTARE 

21 Șef secţie I S 1 

22-27 Muzeograf IA S 6 

28-29 Conservator debutant S 2 

30-31 Bibliotecar IA S 2 

32 Arhivist IA S 1 

CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE – RESTAURARE CARTE VECHE 

33 Şef secţie I S 1 

34-39 Restaurator IA S 6 

40 Restaurator debutant S 1 

41-42 Restaurator I M 2 

43-44 Conservator IA S 2 

45 Conservator I SSD 1 

46 Chimist debutant S 1 

SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING CULTURAL 

47 Şef secţie I S 1 

48 Traducător I S 1 

49 Sociolog principal S 1 

50 Informatician I SSD 1 

51 Analist (programator) ajutor I M 1 

52 Referent I M 1 

53 Muzeograf I S 1 

54 Arheolog IA S 1 

SUPRAVEGHERE ŞI GESTIUNE PATRIMONIU 

55-63 Supraveghetor muzeu ŞG/M 9 

FINANCIAR - CONTABILITATE 

64 Economist II S 1 

65 Casier II M 1 

66 Funcţionar I M 1 

67 Inspector de specialitate II S 1 

68 Referent IA M 1 

69 Economist debutant S 1 

ADMINISTRATIV, SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MUNCII, P.S.I. 

70 Administrator I M 1 

71 Şofer I M 1 
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72 Muncitor calificat I (Electrician) M 1 

73 Muncitor calificat I (Lăcătuş) M 1 

74 Muncitor calificat II (Instalator ) Şc.prof. 1 

75 Curier  ŞG 1 

PAZĂ 

76-80 Paznic  G/M 5 

JURIDIC,  RESURSE UMANE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

81 Consilier juridic IA S 0,5 

82 Inspector de specialitate II S 1 

AUDIT PUBLIC INTERN 

83 Auditor IA S 1 

 TOTAL  82,5 

* Posturile din cadrul compartimentului cercetare arheologică preventivă vor fi ocupate pe 

perioadă determinată (pe perioada derulării contractelor). 

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                     Ion  DUMITREL                  Vasile BUMBU         
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții 

ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 
 

Consiliul Județean Alba, întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a 

Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 19907 din 9 noiembrie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 17158 din 9 noiembrie 2016 a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 19891 din 9 noiembrie 2016.  

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport. 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările și 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 competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației 

publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 

conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 

conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri  

Art. 3. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 172 din 29 septembrie 2016 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și al Managerului Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia vor 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, Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 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. 229  

Alba Iulia,  29 noiembrie  2016 

 

NOTĂ: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA nr. 229/29 noiembrie 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 JUDEȚEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții 

al Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

 Luând în dezbatere:  

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de Păpuși 

“Prichindel” Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al 

Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 19937/10 noiembrie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia nr. 1144/8 noiembrie 2016 înregistrată cu 

nr.19800/8 noiembrie 2016, la registratura Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport. 

Având în vedere prevederile:  

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

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 26 alin. 3 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri 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 și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Teatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba 

Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 171 din 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 a Managerului Teatrului de Păpuși “Prichindel” 

Alba Iulia 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia, 

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. 230 

Alba Iulia,  29 noiembrie 2016  
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Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 230/29 noiembrie 2016 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL TEATRULUI DE PĂPUȘI "PRICHINDEL" ALBA IULIA 

 

 

Nr.crt.             Denumirea funcției Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

 T O T A L
  28 

 Din care   

1 Contabil șef S 1 

 SERVICIUL ARTISTIC-SCENA  1 

2 Șef  serviciu artistic-scena  S 1 

 COMPARTIMENTUL ARTISTIC  9 

3-6 Actor teatru – gradul I                                                 S 4 

7 Actor teatru – gradul II                                                S 1 

8-9 Actor mânuitor păpuși – marionete gradul I S 2 

10-11 Actor mânuitor păpuși – marionete  debutant
 

S 2 

 COMPARTIMENTUL SCENA  5 

12 Regizor scena (culise) – gradul I S 1 

13 Maestru sunet – I M 1 

14 Operator lumini - gradul I 
*) 

S 1 

15-16 Muncitor (mânuitor decor) - I M 2 

 COMPARTIMENTUL PRODUCȚIE, APROVIZIONARE, 

ADMINISTRATIV 

  5 

17 Muncitor (tâmplar)- I M 1 

18 Muncitor (croitor)– I M 1 

19 Muncitor – I M 1 

20 Plasator sală M 1 

21 Referent – I M 1 

 COMPARTIMENT MARKETING CULTURAL  4 

22 Secretar literar – gradul I S 1 

23-24 Impresar artistic – gradul II S 2 

25 Referent de specialitate – gradul III  S 1 

 COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,  

RESURSE UMANE, JURIDIC 

 3 

26 Inspector de specialitate –gradul I S 1 

26,5 Inspector de specialitate - gradul I S 0,5 

27,5 Referent de specialitate - gradul I S 1 

28 Consilier juridic –gradul II S 0,5 
*
În cazul în care persoanele, pentru care s-a primit aprobarea nominală de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional pentru a ocupa funcţie corespunzătoare nivelului de studii superioare, nu mai îndeplinesc criteriile stabilite 

prin Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr 2132/2011, Teatrul de Păpuşi „Prichindel Alba Iulia” va 

solicita, în acest sens, modificarea statului de funcţii.     

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a 

Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 20535/18 noiembrie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. 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. 107 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 26 alin. 3 și art. 4 alin. 2 de la litera F din anexa nr. I Familia ocupaţională de funcţii 

bugetare „administraţie” din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

- art. 41 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 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 aprobă modificarea Organigramei aparatului de specialiate al Consiliul Judeţean 

Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialiate al Consiliul 

Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 28 iulie 2016 și Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 174 din 29 septembrie 2016 își încetează aplicabilitatea la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații publice și Biroului 

resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                  Vasile BUMBU                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 231 

Alba Iulia,  29 noiembrie 2016 



 
130 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 231 / 29 noiembrie 2016 

 

 

 

STATUL DE FUNCȚII  

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa 
Gradul 

profesional 
Număr posture 

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

1 Preşedinte     1 

2-3 Vicepreşedinte     2 

4 Secretar al judeţului     1 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

5-8 Consilier     4 

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE 

9 Consilier I superior 1 

10 Consilier I principal 1 

11 Inspector I asistent 1 

BIROUL RESURSE UMANE 

12 Şef birou      1 

13-16 Consilier I superior 4 

17 Inspector I superior 1 

18 Consilier I principal 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 

19 Șef birou      1 

20-24 Auditor I superior 5 

SERVICIUL PENTRU IMPLEMENTAREA  

PROGRAMULUI ALBA - ROMÂNIA 100 

25 Șef serviciu     1 

26-31 Consilier I superior 6 

32 Inspector I superior 1 

33 Inspector de specialitate gr. IA     1 

34 Inspector de specialitate gr. I   1 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ,  

DOCUMENTE CLASIFICATE, MONITORIZARE SITUAȚII DE URGENȚĂ 

35 Consilier I superior 1 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL 

36 Consilier I superior 1 

37 Inspector de specialitate gr. IA     1 

AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

38-39 Consilier I superior 2 

40 Inspector I asistent 1 

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

41-42 Consilier I superior 2 
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SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

43 Consilier juridic I superior 1 

44 Consilier I principal 1 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

45 Şef serviciu  gr. II     1 

46 Inspector de specialitate gr. I A     1 

47 Inspector de specialitate gr. II      1 

48 Referent treapta IA     1 

49-51 Îngrijitor      3 

52 Îngrijitor (Sîncrai)     1 

53-61 Şofer I     8,5 

62 Muncitor calificat I     1 

63 Muncitor calificat II (Sîncrai)     1 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELAȚII PUBLICE 

64 Director executiv      1 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

65 Şef serviciu     1 

66-73 Consilier juridic I superior 8 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, RELAȚII PUBLICE  

ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 

74-80 Consilier I superior 7 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

81 Director executiv      1 

82 Director executiv adjunct      1 

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI 

 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE 

83 Şef serviciu     1 

Dezvoltare economică și programme 

84 Consilier I superior 1 

85 Inspector I superior 1 

86 Consilier I principal 1 

87 Inspector de specialitate gr. I     1 

Dezvoltare rurală 

88-89 Consilier I superior 2 

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare asociații de dezvoltare 

90 Consilier I superior 1 

91 Inspector de specialitate gr. IA I  1 

SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 

92 Şef serviciu      1 

Accesare proiecte 

93-95 Consilier I superior 3 

Monitorizare şi sustenabilitate proiecte 

96 Consilier I superior 1 

97-98 Inspector de specialitate gr. IA     2 

99 Inspector de specialitate gr. I     1 

SERVICIUL BUGET-VENITURI 

100 Şef serviciu      1 
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Buget 

101 -103 Consilier I superior 3 

Umărire, încasare venituri şi execuare silită 

104-105 Consilier I superior 2 

106 Consilier I principal 1 

107 Consilier juridic I asistent 1 

Contabilitate-financiar 

108-113 Consilier I superior 6 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR  

114 Şef serviciu      1 

115 Consilier juridic I superior 1 

116-118 Consilier I superior 3 

119-120 Inspector de specialitate gr. IA     2 

121 Inspector de specialitate gr. I     1 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

122 Director executiv      1 

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 

123 Şef serviciu     1 

Programe, lucrări, întreținere drumuri 

124-127 Consilier I superior 4 

Siguranța circulației 

128-129 Consilier I superior 2 

130-131 Referent treapta IA     2 

Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

132-136 Consilier I superior 5 

137 Referent treapta I     1 

Informatică 

138-140 Consilier I superior 3 

SERVICIUL TURISM, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

141 Şef serviciu     1 

142-143 Consilier I superior 2 

144 Consilier (Câmpeni) I superior 1 

145 Inspector I superior 1 

146 Consilier I principal 1 

147 Inspector de specialitate gr. IA     1 

148 Referent treapta IA     1 

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

149 Arhitect şef      1 

Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control 

150-152 Consilier I superior 3 

Urbanism, avizare, autorizare 

153-155 Consilier I superior 3 

156 Inspector de specialitate gradul II     1 

Arii protejate 

157 Consilier I debutant 1 

158-159 Inspector de specialitate gr. II      2 

160 Referent treapta II (sit Frumoasa)     0,5 
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BIROUL PROGRAME ȘI PROIECTE MEDIU 

161 Șef birou      1 

162-164 Consilier I superior 3 

165 Inspector I superior 1 

166 Consilier I debutant 1 

 TOTAL 165 

 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ 

1-3 Director –manager gradul I     3 

4 Director general–manager gradul I   1 

  TOTAL     4 

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT ALBA 

1 Șef serviciu gr.II     1 

2-11 Salvator montan gradul I     12 

12 Referent treapta IA     1 

  TOTAL     14 

  TOTAL GENERAL     183 

   

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                  Vasile BUMBU                                                                   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

pentru perioada 2008-2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean 

Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, 

nr. 59/2016 , nr. 61/2016 și nr. 115/2016 

 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate pentru perioada 2008- 2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile 

Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 

155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016 , nr. 61/2016 și nr. 115/2016; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008- 2013, în Judeţul Alba, prelungit 

succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 

61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016 , nr. 61/2016 și nr. 115/2016; 

- raportul de specialitate  nr. 20721 din 22 noiembrie 2016 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea nr. 142/16 noiembrie 2016 a operatorului de transport rutier SC Transgilyen SRL 

privind suplimentarea numărului de curse pe traseul cod 006: Aiud – Teiuș - Alba Iulia, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu  nr. 20474/17 noiembrie 2016;  

       Ținând cont de prevederile: 

- art. 15 lit. c și art. 37 lit. b din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69 

din 27 martie 2008; 

       - Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 

2008-2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, 

nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016 , nr. 

61/2016 și nr. 115/2016. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică. 

       Având în vedere prevederile: 

       - art. 2 alin. 1, art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 

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

        - art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. c şi art. 18 alin. 1 lit. d din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

  - art. 4, lit. e și art. 17, lit. c din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007, 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 actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 1 iulie 2008 – 31 decembrie 2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin 

Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 

111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016, nr. 61/2016 și nr. 115/2016, prin modificarea 

numărului de curse pe traseul cod 006: Aiud – Teiuș - Alba Iulia, în sensul suplimentării acestora, potrivit 

anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

       Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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       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, Agenției Teritoriale A.R.R. Alba, operatorului de 

transport rutier SC Transgilyen SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

Nr. 232 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2016   
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Anexa  la Hotărârea   

Consiliului Județean Alba nr. 232/29 noiembrie  2016  

    

 

Modificare număr curse pe traseul Aiud-Teiuș-Alba Iulia 

 

Nr. 

ofer

- 

tă 

Nr. 

gru-

pă 

Cod 

tra- 

seu 

A B C Km 

pe 

sens 

Nr.  

curse 

planificate 

Capacitat

e 

minimă 

de 

transpor

t 

(locuri) 

Nr. vehicule 

necesare 

Program circulaţie Zilele în 

 care  

circulă Autog. 

/loc. 

Localitate 

intermediar

ă 

Autog. 

/loc. 

activ

e 

rezer- 

ve 

 

Dus Întors 

Plecar

e 

Sosire Plecare Sosire 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

02 02 006 Aiud Teiuş Alba Iulia 32 13 23 2 1 05:50 06:40 06:40 07:30 1,2,3,4,5,6 

           05:50 06:40 07:15 08:05 7* 

           06:50 07:40 07:40 08:30 1,2,3,4,5 

           07:30 08:20 10:00 10:50 1,2,3,4,5,6 

           09:00 09:50 11:30 12:20 1,2,3,4,5 

           11:00 11:50 12:45 13:35 1,2,3,4,5,6 

           13:00 13:50 14:10 15:00 1,2,3,4,5 

           14:00 14:50 15:30 16:20 1,2,3,4,5,6 

           14:00 14:50 15:15 16:05 7* 

           15:10 16:00 16:10 17:00 1,2,3,4,5 

           16:30 17:20 17:30 18:20 1,2,3,4,5 

           19:00 19:50 20:15 21:05 1,2,3,4,5 

           21:45 22:35 23:10 00:00 1,2,3,4,5,6**,7* 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                  * suplimentare curse(duminica) 

                                                                                                                                                                 ** suplimentare curse(sâmbăta) 

           PREŞEDINTE 

                 ION DUMITREL 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                                                           Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate și a licenței de traseu pe traseul cod 009: Aiud – Livezile - Rimetea, operatorului de 

transport rutier Grup Atyc SRL desemnat câștigător în cadrul ședinței de atribuire din data de 15 

noiembrie 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate și a licenței de traseu pe traseul cod 009: Aiud – Livezile - Rimetea, 

operatorului de transport rutier Grup Atyc SRL desemnat câștigător în cadrul ședinței de atribuire din data 

de 15 noiembrie 2016; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu pe traseul cod 009: Aiud – Livezile - 

Rimetea, operatorului de transport rutier Grup Atyc SRL desemnat câștigător în cadrul ședinței de 

atribuire din data de 15 noiembrie 2016; 

- raportul de specialitate nr. 10722 din 22 noiembrie 2016 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- propunerea comisiei paritare, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 

20363/16 noiembrie 2016, privind atribuirea serviciului de transport public județean de persoane prin 

curse regulate și a licenței de traseu pe traseul cod 009: Aiud-Livezile-Rimetea, operatorului de transport 

rutier Grup Atyc SRL desemnat câștigător în cadrul ședinței de atribuire din data de 15 noiembrie 2016;  

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică. 

 Ținând cont de prevederile: 

       - Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 

2008-2013, în judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, 

nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016 , nr. 

61/2016 și nr. 115/2016; 

- Hotărârârii Consiliului Județean Alba nr. 210 din 17 decembrie 2014 privind aprobarea 

Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin 

curse regulate în Județul Alba, cu valabilitate în perioada 1 ianuarie 2015-31 martie 2015; 

- art. 2 alin. 1, art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 16 alin. 1 și 3 lit. b, art. 17 alin. 1 lit. p și alin. 2, art. 36 alin. 3 și  art. 37 alin. 10 din 

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 4 lit. h și art. 19 alin. 1 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate și a licenței de traseu pe traseul cod 009: Aiud – Livezile - Rimetea din Programul de transport 

public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.07.2008-31.12.2013, în județul Alba, 

prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, 

nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016, nr. 61/2016 și nr.115/2016,, 

operatorului de transport rutier Grup Atyc SRL, desemnat câștigător în cadrul ședinței de atribuire din 

data de 15 noiembrie 2016, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseul cod 009: 

Aiud – Livezile - Rimetea se va efectua în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului ce se va 

încheia cu operatorul  de transport rutier Grup Atyc SRL, potrivit contractului-cadru aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 210/2014 şi prelungit prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba 

nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, 59/2016, nr. 61/2016 și nr.115/2016.  
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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 și se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției Teritoriale A.R.R. Alba, operatorului de 

transport rutier Grup Atyc SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                  Vasile BUMBU                                                                   

 

 

Nr. 233 

Alba Iulia,  29 noiembrie 2016 

 

 

 

 

                                                                                           Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba  nr. 233 /29 noiembrie 2016   

 

 

 

 

 

Trasee 

din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.07.2008-

31.12.2013, în județul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, 

nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016, nr. 

61/2016 și nr.115/2016, atribuite în cadrul ședinței de atribuire din data de 15  noiembrie 2016 

 

 

 

 

Nr. 

ofertă 

Nr. 

grupă 

Cod 

traseu 

 

Denumire traseu 

Operator de transport 

rutier  câştigător 

Punctaj  

realizat 

 

05 

 

05 

 

009 

 

Aiud-Livezile-Rimetea 

 

GRUP  ATYC  SRL, 

RO14548594, loc. 

Tîrgoviște, jud. 

Dîmbovița 

 

49 puncte 

 

 

 

 

 

             PREŞEDINTE 

            ION DUMITREL 

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                   Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN           

 

HOTĂRÂRE  

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 

al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  

„Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2016; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  rectificarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Societăţii  „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2016;  

 -  raportul de specialitate nr. 20543 din 18 noiembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete  din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 207/14 noiembrie 2016 a Societăţii  „Parcul Industrial Cugir” SA privind propunerea 

de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 20122 din 14 noiembrie 2016;  

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 17/28 ianuarie 2016 privind 

aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii “Parcul Industrial Cugir“ SA pentru anul 2016; 

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

strategii. 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 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 ianuarie 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  „Parcul 

Industrial Cugir” SA conform anexelor nr. 1-5 - părţi integrante a prezentei hotărâri.   

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete va 

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, Societăţii  „Parcul Industrial Cugir” 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. 234 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2016     

 

 

NOTĂ: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA nr. 234/29 noiembrie 2016  sunt 

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

http://www.cjalba.ro/
http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea  preţurilor medii  la principalele produse agricole pe baza cărora 

se calculează veniturile rezultate din arendă în anul 2017, în Judeţul Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedința ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe 

baza cărora se calculează veniturile rezultate din arendă în anul 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la 

principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile rezultate din arendă în anul 2017; 

- raportul de specialitate nr. 19832/8 noiembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 1458/8 noiembrie 2016 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba, privind 

preţurile medii la principalele produse agricole pe baza cărora urmează să se stabilească veniturile din 

arendă în anul 2017. 

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

strategii,  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 Sănătate și protecție socială. 

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. 84 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 

H.G. nr. 1/2016, 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 stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole  pe baza cărora se 

calculează veniturile rezultate din arendă în anul 2017, după cum urmează: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire produs Preţ mediu lei/kg  /  lei/l 

0 1 2 

1 Cereale:  

1.1 Grâu 0,47 

1.2 Orz 0,47 

1.3 Porumb boabe 0,40 

1.4 Orzoaică 0,47 

1.5 Floarea soarelui 1,00 

1.6 Rapiţă 1,10 

1.7 Soia 1,00 

2 Cartofi 0,80 

3 Fasole boabe 8,00 

4 Legume:  

4.1 Varză 0,80 

4.2 Ceapă 1,00 

4.3 Morcov 1,50 

4.4 Tomate 2,50 

4.5 Ardei gras 2,00 

4.6 Castraveţi 2,00 

4.7 Fasole verde 4,00 

5 Fructe:  
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5.1 Mere 0,80 

5.2. Pere 1,50 

5.3 Struguri 2,00 

5.4 Piersici 3,50 

5.5 Caise 3,50 

6 Carne:  

6.1 Carne în viu:  

 Porc 4,00 

 Vită 6,00 

 Pasăre 4,00 

 Peşte 13,30 

6.2 Carne tăiată carcasă:  

 Porc 9,00 

 Vită 12,00 

 Pasăre 10,00 

7 Lapte 1,00 

8 Produse lactate:  

8.1 Brânzeturi proaspete 10,00 

8.2 Smântână 10,00 

8.3 Telemea 12,00 

9 Ouă 0,30 

10 Furaje  

10.1 Fân 0,15 

10.2 Lucernă 0,30 

10.3 Masă verde 0,06 

 

 

Art. 2. 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, Direcţiei  pentru Agricultură Judeţeană 

Alba și Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                  Vasile BUMBU                                                                   

 

 

 

 

Nr. 235 

Alba Iulia, 29 noiembrie  2016 

  

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 Baia de Arieș-Roșia                                         

Montană-Abrud, operatorului  de transport rutier SC Transervice Apuseni  SRL 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19160/1 noiembrie 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 Baia de Arieș-Roșia 

Montană-Abrud, operatorului de transport rutier SC Transervice Apuseni SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Transervice Apuseni SRL, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr.19100/31 octombrie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul de prestări servicii transport personal nr. 34/17 august.2016, încheiat între SC 

Consulting For Wood SRL și  SC  Transervice Apuseni SRL; 

- avizul favorabil  nr. 1993/31 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 1 noiembrie 2016- 31 octombrie 

2019, pe traseul Baia de Arieș-Roșia Montană-Abrud, operatorului de transport rutier SC Transervice 

Apuseni SRL, cod de înregistrare fiscală RO17705634, cu sediul în localitatea Abrud, str. Aleea 

Parcului, Bl. M, sc. 3, ap. 12, 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 Transervice Apuseni SRL. 

 

 

                       Avizat pentru legalitate, 

  PREŞEDINTE                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

              Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU      

                                                                   

 

 

 

Nr. 533 

Alba Iulia,  1 noiembrie 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 Bucium Poieni-Bucium Cerbu-

Abrud operatorului  de transport rutier SC Transervice Apuseni  SRL 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19161/1 noiembrie 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 Bucium Poieni-Bucium 

Cerbu-Abrud, operatorului de transport rutier SC Transervice Apuseni SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Transervice Apuseni SRL, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 19101/31 octombrie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul de prestări servicii transport personal nr. 34/17 august.2016, încheiat între SC 

Consulting For Wood SRL și  SC  Transervice Apuseni SRL; 

- avizul favorabil  nr. 1993/ 31 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  1 noiembrie 2016- 31 octombrie 

2019, pe traseul Bucium Poieni-Bucium Cerbu-Abrud, operatorului de transport rutier SC 

Transervice Apuseni SRL, cod de înregistrare fiscală RO17705634, cu sediul în localitatea Abrud, str. 

Aleea Parcului, Bl. M, sc. 3, ap. 12, 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 Transervice Apuseni SRL. 

 

 

                   Avizat pentru legalitate, 

 PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU      

                                                                   

 

 

 

 

Nr. 534 

Alba Iulia,  1 noiembrie 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 data de 2 noiembrie 2016 

 

 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere Invitația nr. 19748/20 octombrie 2016 a Agenției de Dezvoltare Regională 

Centru adresată Președintelui Consiliului Județean Alba având ca obiect participarea la întâlnirea de lucru 

cu președinții consiliilor județene din Regiunea Centru organizată în data de 2 noiembrie 2016 în 

municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

18520/20 octombrie 2016); 

 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 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  

În data de 2 noiembrie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 535 

Alba Iulia, 1 noiembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind împuternicirea persoanei care va aplica mențiunea conformității cu originalul și va semna 

documentele prezentate în copie, aferente cererii de finanțare privind proiectul “Modernizare drum 

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

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

Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

         Analizând referatul nr. 18907/26 octombrie 2016 al Direcției juridică și relații publice privind 

împuternicirea persoanei care va aplica mențiunea conformității cu originalul și va semna documentele 

prezentate în copie, aferente cererii de finanțare privind proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I: 

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

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

(Cerbu) ”; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Secțiunii 2.3. alin.4 din Ghidului solicitantului Programului Operațional Regional 2014-2020 

– Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr.POR 2016/6/6.1/1, 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, 

inclusiv a nodurilor multimodale” coroborat cu secțiunea 7.5. din Ghidul solicitantului – Condiții 

generale de accesare a fondurilor; 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 180 din 10 octombrie 2016 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 - Bârlești 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. 

 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; 

 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. Împuternicesc pe domnul Vasiu Gabriel-Ioan, consilier juridic în cadrul Serviciului juridic-

contencios pentru a aplica mențiunea conformității cu originalul și pentru a semna documentele 

prezentate în copie, aferente cererii de finanțare privind proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I: 

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

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

(Cerbu) ”.  

Art. 2. Atribuțiile prevăzute la art. 1 decurg din Ghidul solicitantului, Formularul cererii de 

finanțare și documentația-cadru anexă la cererea de finanțare. 

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

www.cjalba.ro, se comunică: Prefectului judeţului Alba, Serviciului accesare și coordonare proiecte, 

Direcţiei juridice şi relaţii publice, Biroului resurse umane, persoanei desemnate.  

 

                  Avizat pentru legalitate, 

             PREŞEDINTE                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

            ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

Nr.  536 

Alba Iulia,  1 noiembrie 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, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19241 din 1 noiembrie 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 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 şi ale Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 519/24 octombrie  2016 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. 

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 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Dispun înlocuirea domnului Bumbu Vasile, secretarul judeţului, desemnat în calitate de 

preşedinte în cadrul Comisiei de concurs la concursul 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, proba scrisă, cu doamna 

Negruţ Liliana, director executiv,  Direcţia juridică şi relaţii cu publicul. 

Art. 2. Dispun înlocuirea doamnei Oprean Sorina, consilier în cadrul Serviciului turism, cultură, 

tineret, sport şi învăţământ, 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, proba scrisă, cu doamna Negruţ 

Liliana, director executiv,  Direcţia juridică şi relaţii cu publicul. 

Art. 3. Dispun înlocuirea doamnei Năcreală Galeni Adina, consilier în cadrul Serviciului turism, 

cultură, tineret, sport şi învăţământ, 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 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, proba 

scrisă, cu doamna Pop Alina Mihaela, consilier - Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învățământ 

din cadrul Direcției Gestionarea Patrimoniului. 

   Art. 4. Dispun înlocuirea doamnei Negruţ Liliana, director executiv, desemnată în calitate de 

preşedinte în cadrul 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, proba scrisă, cu doamna Rusu Romana Maria, şef serviciu, 

Serviciul juridic contencios. 
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Art. 5. Dispun înlocuirea doamnei Becheș Maria Daniela, inspector 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, 

proba scrisă, cu doamna Matei Ioana Silvia, consilier în cadrul Biroului resurse umane. 

Art. 6. 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. 505/07 octombrie 2016 şi prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 519/24 

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 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. 538 

Alba Iulia, 1 noiembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință extraordinară 

pe data de 7 noiembrie 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, republicată, 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 7 noiembrie 

2016, ora 11
00

, ședință ce va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 

municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. 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 

2. Proiect de hotărâre privind  preluarea unui bun imobil – teren din domeniul public al 

Municipiului Aiud şi din administrarea Consiliului local Aiud în domeniul public al Judeţului Alba şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba ca membru 

titular în comisia de evaluare a ofertelor în cadrul licitaţiei privind delegarea prin concesionare a unor 

componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Alba, respectiv colectare şi transport deşeuri 

municipale şi deşeuri similare 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

4. Proiect de hotărâre privind propunerea candidaților pentru funcţiile de membri ai Consiliului 

de Administraţie al Societății „APA CTTA”SA Alba  

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

        5. Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare a proiectului „Școală-comunitate, 

parteneriat pentru prevenirea, reducerea părăsirii timpurie a școlii” finanţat în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman (POCU) „Școala pentru toți” Axa Prioritară (AP) 6 „Educație și competențe” 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

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.  540 

Alba Iulia, 3 noiembrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la desemnarea comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 

examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior 

organizat în data de 17 noiembrie 2016 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19474/3 noiembrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la 

desemnarea comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare 

într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior organizat în data de 17 noiembrie 2016.   

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 2 din Anexa nr. 1, Capitolul  II, lit. L a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 44 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in 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 

 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic  

Desemnez comisia de examinare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la examenul de 

promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, a funcției de referent treapta 

II la Compartimentul urbanism, avizare, autorizare din cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism, organizat în data de 17 noiembrie 2016, în următoarea componenţă: 

Comisia de examinare: 

Preşedinte:   Voichița Maria COMAN        - arhitect șef al județului Alba   

Membri:       Horațiu Zaharia SUCIU      - șef birou, Biroul resurse umane. 

                       Mihaela Veturia HĂRMĂNAȘ  - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului  

       și urbanism 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

Preşedinte: Romana Maria RUSU - șef serviciu, Serviciul juridic contencios 

Membri:   Tudor Victor SECARĂ  - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism 

 Sorin Vladimir LEAHU - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism 

Secretarul comisiilor: Maria Daniela BECHEȘ - inspector superior, Biroul Resurse umane 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor desemnate, Direcţiei juridice şi relaţii publice, 

Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba. 

 

                   Avizat pentru legalitate, 

  PREŞEDINTE                                  SECRETARUL JUDEŢULUI 

 Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

Nr. 542 

Alba Iulia, 4 noiembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea comisiei de preluare a bunului imobil, situat administrativ în municipiul Aiud, 

județul Alba, având categoria de folosinţă drum (strada Avram Iancu) din domeniul public al 

municipiului Aiud în domeniul public al Judeţului Alba 

 

Președintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel; 

Analizând: 

- referatul nr. 19784/8 noiembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind   propunerea 

de constituire a comisiei de preluare a bunului imobil, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Avram 

Iancu, județul Alba;  

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului local al municipiului Aiud nr. 269/27 octombrie 2016, privind 

transmiterea din domeniul public al municipiului Aiud și administrarea Consiliului local al municipiului 

Aiud în domeniul public al Județului Alba și 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 

(Avram Iancu); 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 213/7 noiembrie 2016 privind  preluarea unui bun 

imobil – teren din domeniul public al municipiului Aiud şi din administrarea Consiliului local al 

municipiului  Aiud în domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi alin. 4, lit. a și lit. b și art. 120 alin. 1 şi art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

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

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind 

întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a 

drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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 

 

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de preluare de la Consiliul local al municipiului Aiud a 

bunului imobil, înscris în CF nr. 91331 Aiud cu nr. cadastral 91331 în suprafață de 1964 mp, având 

categoria de folosinţă drum (strada Avram Iancu) din domeniul public al municipiului Aiud în domeniul 

public al Judeţului Alba, în următoarea componenţă: 

Președinte:   Ioan BODEA  - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului  

Membri titulari: Andreea BABIN - consilier, Direcţia gestionarea patrimoniului  

Ioan POPA   - consilier, Direcţia de dezvoltare şi bugete 

Ana-Maria TOMA - consilier juridic, Direcţia juridică şi relații publice                                                

Membri supleanți: Adrian Florin GHILEA - consilier, Direcţia gestionarea patrimoniului  

Eugen DOBRA - consilier, Direcţia de dezvoltare şi bugete 

Angela RUSU  - consilier juridic, Direcţia juridică şi   relaţii publice. 

 

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de preluare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 

verbal de predare-primire și a protocoalelor de preluare. 
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Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare/preluare vor fii transmise Direcției   

gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi relaţii publice. 

 

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 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. 544 

Alba Iulia, 8 noiembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

cu privire la  modificarea art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 477/4 

noiembrie 2015 privind componența  Comisiei Tehnice constituite la nivelul județului Alba în vederea 

elaborării  „Planului de Menținere a Calității Aerului” 

 

 

   Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

            Analizând referatul nr. 19686 din 7 noiembrie 2016 al Direcției amenajarea teritoriului și 

urbanism cu privire la aprobarea modificării componenţei Comisiei Tehnice constituite la nivelul 

județului Alba în vederea elaborării  „Planului de Menținere a Calității Aerului”; 

           Ţinând cont de : 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 477/4 noiembrie 2016 

privind componența  Comisiei Tehnice constituite la nivelul județului Alba în vederea elaborării  

„Planului de Menținere a Calității Aerului”; 

           - prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 63 din martie  2016 cu 

privire la modificarea art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba  nr. 477/4 noiembrie 

2015 privind modificarea componenței  Comisiei Tehnice constituite la nivelul județului Alba în vederea 

elaborării  „Planului de Menținere a Calității Aerului”; 

          - adresa nr. 8956/25 august 2016 a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva – Direcția Silvică Alba; 

          - adresa nr. 2222/AB/5 octombrie 2016 a Inspectoratului de Stat în Construcții – Inspectoratul 

Teritorial 4 - Inspectoratul Județean de Control Alba; 

          Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările si completările 

ulterioare; 

-   art. 9 alin. 1, art. 32 și urm. din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a 

planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului aprobată prin H.G. 

nr. 257/2015; 

             - art. 3 și anexa nr. 2 ale Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1206 din 11 

august 2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării 

în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 

104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

           În temeiul  art. 106 alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu 

modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Aprob modificarea componenţei Comisiei Tehnice constituite în vederea elaborării  

„Planului de Menținere a Calității Aerului”,  la nivelul Județului Alba aprobată prin  art. 1 al  Dispoziţiei  

Președintelui Consiliului Județean Alba  nr. 477/4 noiembrie 2015, cu modificările si completările 

ulterioare, urmând ca aceasta să aibă următorul conţinut:  

Coordonatorul Comisiei Tehnice: 

Aneta BURJAN                               - consilier, Consiliul Județean Alba -  Direcția  amenajarea  

     teritoriului și urbanism; 

Membrii Comisiei Tehnice: 

Cristel Sandu DĂUCEANU          -   consilier,   Consiliul Județean Alba -  Direcția  amenajarea 

teritoriului și urbanism  - Birou programe și proiecte de mediu; 

Ciprian Alin  DAVID                   - director executiv -  Direcția Regională de Statistică  Alba; 

Adrian BĂCILĂ                           - director de producţie -  Kronoșpan Sebeș; 

Călin Horea CORODEA             - inspector coordonator județean – Inspectoratul de Stat pentru  

             Controlul în Transportul Rutier;     

Ioan Lucian COROIAN               - director tehnic -   Saturn SA; 

Marian ȘUȚU                                - plt. adjunct -  Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba;              

Ilie  GALDĂU                              - inginer - Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia 
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         Silvică Alba; 

Nicolae SPINEANU                     - inginer - Direcția pentru Agricultură Județeană Alba; 

Ileana VĂCARU                          - medic primar igienă -   Direcția de Sănătate Publică Alba; 

Tiberiu TODORAN                     - comisar șef,    Inspectoratul de Poliție Județean Alba. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 477/4 

noiembrie 2015 privind componența  Comisiei Tehnice constituite la nivelul județului Alba în vederea 

elaborării  „Planului de Menținere a Calității Aerului” rămân neschimbate. 

 

   Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează  și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice, 

Direcţiei amenajarea teritoriului și urbanism și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                       

 

                     Avizat pentru legalitate, 

               PREŞEDINTE                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

            ION DUMITREL                      Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Nr. 546 

Alba Iulia, 8 noiembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea comandamentului de iarnă 2016-2017 la nivelul Consiliului Județean Alba 

pentru conducerea și coordonarea activității de prevenire  și intervenție pentru combaterea 

poleiului și înzăpezirii drumurilor județene 

 

 Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 20077 din 14 noiembrie 2016 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind constituirea comandamentului de 

iarnă 2016-2017 pentru conducerea și coordonarea activității de prevenire și intervenție pentru 

combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene;  

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 203/27 octombrie 2016  

pentru aprobarea”Planului operativ de acțiune privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor 

județene în perioada de iarnă 2016-2017”; 

 Având în vedere prevederile: 

 -art. 104 alin. 1 lit. a și lit. e coroborat cu art. 104 alin. 6 lit. a și lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -art. 4-6, art. 10 lit. d și lit. h, art. 14  și art. 21 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -art. 5  și art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -art. 7, art. 22, art. 40 alin.1 și art. 45 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -art. 3, art. 8, art. 13, art. 14, art. 24, art. 25 din Normativul privind prevenirea și combaterea 

înzăpezirii drumurilor publice - Indicativ A.N.D. nr. 525-2013, aprobat prin Ordinul comun  al 

ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2170 din 18 iunie 2013 și al ministrului 

delegat pentru Infrastructura de Interes Național și Investiții Străine nr. 289 din 17 iunie 2013, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIȚIE 

 

 Art. 1.  În scopul conducerii și coordonării activității de prevenire și intervenție pentru 

combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene în perioada de iarnă 2016-2017, se constituie 

Comandamentul județean de iarnă, în următoarea componență: 

 1. Ion DUMITREL  - președintele Consiliului Județean Alba; 

 2. Alin Florin CUCUI - vicepreședinte al Consiliului Județean Alba; 

 3. Florin Claudiu ROMAN - vicepreședinte al Consiliului Județean Alba; 

 4. Ioan  BODEA  - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului; 

 5. Marian FLORIN AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete; 

 6. Paul  Marius HAȚEGAN - șef serviciu administrativ; 

 7. Cosmin Aurelian OLTEAN - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

 8. Sorin Ioan MAIER - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

 9. Sebastian POHONȚU - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

          10. Ioan  DĂRĂMUȘ  - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

          11. Paul Silviu TODORAN - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

          12. Dorin Vasile DAVIDAȘ - comisar de poliție, Inspectoratul de Poliție Județean Alba. 

 

 Art. 2. Direcția gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va monitoriza starea și situația drumurilor județene în perioada de iarnă 2016-2017, 

urmând a sesiza și informa cu celeritate Comandamentul județean de iarnă cu privire la apariția poleiului 

sau înzăpezirii unor sectoare din drumurile județene. 
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 Va fi organizat serviciul de permanență care va ține legătura cu bazele de deszăpezire la centrele 

zonale, Instituția Prefectului Județul Alba, autoritățile administrației publice locale, Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ”Unirea” al Județului Alba, Inspectoratul Județean de Poliție al Județului Alba - 

Serviciul rutier, Administrația Națională de Meteorologie - Stația Meteorologică Alba Iulia, Secția 

Drumuri Naționale Alba Iulia. 

 

 Art. 3. Comandamentul județean de iarnă va coordona și conduce toate acțiunile de intervenție 

necesare asigurării viabilității drumurilor județene în perioada de iarnă 2016-2017. 

 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba; persoanelor nominalizate în cadrul comisiei; instituțiilor 

menționate în art. 2 alin. 2, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

      PREȘEDINTE 

     Ion DUMITREL 

                                                                                                                  Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                         SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                                      Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Nr. 548 

Alba Iulia, 14 noiembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE  

 

 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii pentru personalul instituţiilor 

publice din subordinea Consiliului Județean Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 20142/14 noiembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete privind 

aprobarea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii pentru personalul din instituţiile publice din 

subordinea Consiliului Județean Alba  

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. c și lit. f, art. 104 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 49 alin. 5 și art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 15 din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 

anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta  

  

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Se aprobă Procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii pentru personalul 

instituţiilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Instituţiile publice din subordinea Consiliului Județean Alba, Direcţia dezvoltare şi bugete 

și Biroul resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la îndeplinire 

prevederile  prezentei dispoziţii. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului  Judeţului Alba; Administrației Județene a 

Finanţelor Publice Alba; instituţiilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba; Direcţiei 

dezvoltare şi bugete și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Nr. 550 

Alba Iulia, 15 noiembrie 2016 
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Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului  

Județean Alba nr. 550/15 noiembrie 2016 

 

 

Procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii pentru personalul  

instituţiilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba 

 

 

 Art. 1. (1) Prezenta reglementare stabileşte procedura de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii 

până la data de 31 decembrie 2016, reprezentate de hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor 

drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului instituţiilor publice din subordinea 

Consiliului Județean Alba. 

     (2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la alin. 1 se va efectua 

de către structura financiar-contabilă şi va cuprinde atât sumele aferente drepturilor de natură salarială, cât 

şi pe cele pentru plata dobânzilor, penalităţilor şi a altor sume acordate în legătură cu acestea, stabilite 

prin hotărârea judecătorească. 

Art. 2. Procedura de efectuare a plăţii drepturilor de natură salarială, devenite executorii, în 

perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2016, se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale referitoare la 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare. 

Art. 3. (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor 

drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile publice din subordinea 

Consiliului Județean Alba, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, se va realiza 

potrivit prevederilor art. 15 din O.U.G. nr. 57/2015 cu modificările şi completările ulterioare,  astfel: 

  a.) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din 

valoarea titlului executoriu; 

b.) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% 

din valoarea titlului executoriu; 

c.) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% 

din valoarea titlului executoriu; 

d.) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% 

din valoarea titlului executoriu; 

e.) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% 

din valoarea titlului executoriu. 

    (2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. 1 se aplică şi în ceea ce priveşte plata 

sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 

2016, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata 

eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale 

personalului din sectorul bugetar. 

      (3) Sumele datorate în temeiul titlului executoriu cuprind atât sumele reprezentând drepturile de 

natură salarială actualizate cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică, cât 

şi sumele datorate pentru plata de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale. 

        (4) Sumele prevăzute la alin. 1, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de 

Institutul Naţional de Statistică, valabil la data la care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în 

care această sumă trebuia plătită. 

    (5) La sumele actualizate în condiţiile alin. 4 se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de 

la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie 

Art. 4. Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente tranşelor prevăzute la art. 3, vor 

fi alocate din sursele de finanțare specifice fiecărei categorii de personal și vor fi cuprinse în bugetele 

instituţiilor respective. 

Art. 5. Sumele prevăzute la art. 3 alin. 1 și alin. 2, inclusiv diferenţele rezultate ca urmare a 

actualizării acestora la data efectuării plăţii, se suportă de la titlul "Cheltuieli de personal", articolul şi 

alineatul de cheltuieli corespunzător, iar cheltuielile de executare şi cele de judecată, de la titlul "Alte 

cheltuieli", articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, conform legii. 

Art. 6. Contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul aferent plăţii sumelor datorate se stabilesc în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate 

prin H.G.  nr. 1/2016, cu modificările ulterioare. 

Art. 7. (1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se 

efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor băneşti personalului din 

http://lege5.ro/Gratuit/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?pid=&d=2016-11-16
http://lege5.ro/Gratuit/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=&d=2016-11-16
http://lege5.ro/Gratuit/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?pid=&d=2016-11-16
http://lege5.ro/Gratuit/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=&d=2016-11-16
http://lege5.ro/Gratuit/ha4tomrvga/hotararea-nr-1-2016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?pid=&d=2016-11-16
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instituţiile publice, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, şi nu se cumulează 

cu drepturile salariale din luna plăţii. 

           (2) Sumele prevăzute la alin. 1 vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari. 

Art. 8. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către toate instituţiile publice din subordinea 

Consiliului Județean Alba. 

 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 
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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: „Proiectarea și execuția lucrărilor de alimentare cu energie electrică 

aferente obiectivelor: Centrul de management integrat al deșeurilor Galda de Jos, Stație de 

transfer deșeuri Tărtăria, Stație de transfer deșeuri și Depozit neconform lot 4 - Blaj, Depozit 

neconform de deșeuri Abrud, Depozit neconform de deșeuri Aiud, Depozit deșeuri Alba Iulia” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 20326/16 noiembrie 2016 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Proiectarea și execuția lucrărilor de alimentare cu 

energie electrică aferente obiectivelor: Centrul de management integrat al deșeurilor Galda de Jos, Stație 

de transfer deșeuri Tărtăria, Stație de transfer deșeuri și Depozit neconform lot 4 - Blaj, Depozit 

neconform de deșeuri Abrud, Depozit neconform de deșeuri Aiud, Depozit deșeuri Alba Iulia”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - 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 

 

DISPOZIŢIE 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: „Proiectarea și execuția lucrărilor de alimentare cu energie electrică aferente 

obiectivelor: Centrul de management integrat al deșeurilor Galda de Jos, Stație de transfer deșeuri 

Tărtăria, Stație de transfer deșeuri și Depozit neconform lot 4 - Blaj, Depozit neconform de deșeuri 

Abrud, Depozit neconform de deșeuri Aiud, Depozit deșeuri Alba Iulia” , în următoarea componenţă. 

Președinte cu drept de vot: 

Nicoleta Elena IRIMIE   - șef  Birou programe şi proiecte  mediu 

Membri titulari: 

Romana Maria RUSU   - şef serviciu, Serviciul juridic-contencios 

Camelia Elena GALAC VITAN  - consilier, Serviciul achiziții publice și monitorizarea  

     implementării contractelor 

Aurelian Cosmin OLTEAN  - consilier, Serviciul administrarea domeniului public şi privat 

Dan Aurelian CLEMNIC   - inspector, Compartimentul Autoritatea județeană de transport 

Membri de rezervă :  

Diana Cecilia GIUREA   - consilier juridic, Serviciul juridic-contencios 

Aneta BURJAN    - consilier, Birou programe şi proiecte  mediu 

Anamaria POPA    -  consilier, Serviciul achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării 

contractelor, Biroului programe şi proiecte mediu și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

               PREŞEDINTE                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

            ION DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 551 

Alba Iulia, 16 noiembrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință extraordinară 

pe data de 21 noiembrie 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 21 noiembrie 

2016, ora 11
00

, ședință ce va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre 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 și completările ulterioare 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

        2. Proiect de 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  

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

         

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 . 552 

Alba Iulia, 17 noiembrie 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 Aiud - Sîntimbru                                        

operatorului  de transport rutier SC Excelent Trans SRL 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 20639/21 noiembrie 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 Aiud-Sîntimbru, operatorului 

de transport rutier SC Excelent Trans SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Excelent Trans SRL, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 20556/18 noiembrie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul de prestări servicii nr. 341/28 septembrie 2016, încheiat între SC 4 Speed SRL și  

SC  Excelent Trans SRL; 

- avizul favorabil  nr. 2097/21 noiembrie 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 22 noiembrie 2016- 1 octombrie 

2017, pe traseul Aiud-Sîntimbru, operatorului de transport rutier SC Excelent Trans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO18413212, cu sediul în loc. Aiud, str. Sg. Hațegan, bl. H7, ap. 6, 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 Excelent Trans SRL. 

                                  Avizat pentru legalitate, 

  PREŞEDINTE                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

              Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU      

 

       

 

 

 

 

                                                            

Nr. 555 

Alba Iulia,    21 noiembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind acordarea unei împuterniciri doamnei Bucur Lenica, 

în vederea participării la şedinţa CDR Centru din 22 noiembrie 2016 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 20631 din 21 noiembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete referitor la 

necesitatea acordării unei împuterniciri persoanei care să reprezinte Judeţul Alba în cadrul şedinţei 

ordinare a CDR Centru şi să exercite votul asupra propunerilor care vor fi supuse în vederea aprobării; 

Ținând cont de: 

- invitaţia ADR Centru nr. 21105/10 noiembrie 2016 referitoare la participarea la şedinţa 

ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru şi proiectul ordinii de zi al şedinţei din 

data de 22 noiembrie 2016, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19980/10 

noiembrie 2016; 

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 alin. 2, art. 9 lit. j şi art. 9 lit. n din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în 

România; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic 

 Împuternicesc pe doamna BUCUR Lenica, domiciliată în municipiul Alba Iulia, str. Dacilor, nr. 

2A, judeţul Alba, posesoare a C.I. seria AX nr. 617996, emisă la data de 12.10.2015 de către SPCJEP 

Alba, având CNP 2681010182780, având funcţia de Şef Serviciu accesare şi coordonare proiecte în 

cadrul Consiliului Judeţean Alba, să participe la şedinţa ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională Centru din data de 22 noiembrie 2016 şi să exercite votul asupra propunerilor care vor fi 

supuse în vederea aprobării. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, doamnei Bucur Lenica, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete, Direcţiei juridice şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

                    Avizat pentru legalitate, 

    PREŞEDINTE             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

 Ion DUMITREL               Vasile BUMBU      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nr. 556 

Alba Iulia, 21 noiembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință ordinară 

pe data de 29 noiembrie 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 29 noiembrie 2016, ora 

11
00

, ședință ce va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în 

suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”, aparţinător imobilului din 

municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Spitalul Județean de Urgență Alba 

Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele imobile aflate în administrarea acestei 

unităţi sanitare 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a drumului județean “DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) – Mesentea – Benic - Întregalde – Mogoș -  (DJ 107I)”, tronson II, respectiv de la 

km. 9+829 la km. 17+700, ca urmare a realizării unor lucrări de investiții 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în 

municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 3, judeţul Alba, monument istoric; 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor suprafețe de teren, de către SC APA 

CTTA S.A. pentru programul de investiții „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în 

Județul Albaˮ; 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de validare a a 

mandatelor consilierilor județeni 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Județului Alba și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind 

validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului Naţional al 

Unirii Alba Iulia 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de Păpuși 

“Prichindel” Alba Iulia; 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  

„Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

14. Proiect de hotărâre stabilirea prețurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora 

se calculează veniturile din arendă în anul 2017, în Județul Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

15. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare din data de 21 

noiembrie 2016 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

16. 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. 557 

Alba Iulia, 22 noiembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru 

,,Lucrări de reparaţii curente la drumurile judeţene – Aducere la cotă a căminelor de vizitare 

amplasate în platforma drumurilor judeţene din Judeţul Alba’’ 

 

 

Presedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Vazand referatul nr. 20767/22 noiembrie 2016 al Direcției gestionarea patrimoniului privind 

constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru ,,Lucrări de reparaţii curente la drumurile 

judeţene – Aducere la cotă a căminelor de vizitare amplasate în platforma drumurilor judeţene din 

Judeţul 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; 

- Regulamentului 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 

 

 

DISPOZIȚIE 

 

Articol unic 

Numesc Comisia de recepție  finală a lucrărilor pentru ,,Lucrări de reparaţii curente la 

drumurile judeţene – Aducere la cotă a căminelor de vizitare amplasate în platforma drumurilor 

judeţene din Judeţul Alba’’, în următoarea componență: 

 

 Președinte:  Floare PERȚA  - sef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului; 

Membri:      Paul Silviu TODORAN - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

                   Ioan Sorin MAIER  - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului 

 

Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de Dan Aurelian CLEMNIC - inspector, 

Compartimentul Autoritatea județeană de transport. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor desemnate, 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, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

  

 

 

 

 

 

Nr. 558 

Alba Iulia, 22 noiembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Alba în vederea constituirii 

Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct la Centrul Şcolar de  Educaţie Incluzivă Alba și la Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 20898/23 noiembrie 2016 al Direcției juridice și relații publice cu privire la 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Alba în vederea constituirii comisiei de soluționare a 

contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la unitățile 

de învățământ preuniversitar din Județul Alba; 

 Ținând cont de adresa nr. 8255/21 noiembrie 2016 a Inspectoratului Școlar Județean Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20785/22 noiembrie 2016. 

  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; 

- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 19 alin. 4 lit. b pnct. iii din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 

aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5080/2016; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIȚIE 

 

 Articol unic  
Desemnez pe doamna Ștefania Petronela NEGRESCU - consilier superior în cadrul Direcției 

juridice și relații publice și pe doamna Angela RUSU - consilier juridic în cadrul Direcției juridice și 

relații publice, în calitate reprezentanți ai Consiliului Județean Alba, în Comisia de soluționare a 

contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Centrul 

Şcolar de  Educaţie Incluzivă Alba și la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba. 

 

 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică:  Prefectului 

Judeţului Alba, Inspectoratului Școlar Județean Alba, doamnei Negrescu Ștefania Petronela, doamnei 

Rusu Angela, Direcției juridice 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. 559 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2016 
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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 „Echipamente IT” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 21066/25 noiembrie 2016 al  Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect „Echipamente IT”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - 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 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: „Echipamente IT”, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Virgil Ștefan CĂRPINIȘAN - consilier, Compartiment informatică 

Membri titulari: 

Romana Maria RUSU  - şef  Serviciul juridic-contencios 

Felicia Carmen CAZACU - consilier, Serviciul achiziții și monitorizarea implementării  

    contractelor 

Anamaria POPA   -  consilier, Serviciul achiziții și monitorizarea implementării 

contractelor 

Luminiţa Iuliana SAVA  - consilier, Compartiment informatică  

Membri de rezervă:  

Cornelia CORCESCU  - consilier, Compartiment informatică  

Camelia Elena GALAC VITAN -  consilier, Serviciul achiziții și monitorizarea implementării 

contractelor 

Angela RUSU - consilier juridic, Serviciul juridic-contencios 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării 

contractelor, Biroului programe şi proiecte mediu și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Nr. 562 

Alba Iulia, 25 noiembrie 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea programului de lucru al  personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, pentru recuperarea zilei de 2 decembrie 2016 

 

  

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 21154/28 noiembrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire stabilirea 

programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 

pentru recuperarea zilei de 2 decembrie 2016; 

Ținând cont de prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 208/30 iunie 

2016 privind modificarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1 și ale art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 din H.G. nr. 871/2016 privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Stabilesc programul de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, pentru recuperarea zilei de 2 decembrie 2016 - stabilită ca zi liberă prin H.G. 

nr. 871/201612, după cum urmează: 

- 5 – 8 decembrie 2016: între orele  7
30

– 16
30

 

- 9 decembrie 2016: între orele  7
30

– 14
30

 

- 12 – 15 decembrie 2016: între orele  7
30

– 16
30

 

- 16 decembrie 2016: între orele  7
30

– 14
30

 

Art. 2. Programul de lucru prevăzut la alin. 1 se aplică şi pentru personalul din cadrul Serviciului 

Public Judeţean Salvamont, structură fără personalitate juridică organizată în subordinea Consiliului 

Județean Alba. 

Art. 3. Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziţie se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial 

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

Judeţului Alba, Serviciului Public Judeţean Salvamont, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba și se aduce la cunoștința personalului aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane.          

 

                        Avizat pentru legalitate, 

     PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 564 

Alba Iulia, 28 noiembrie 2016 

  

http://www.cjalba.ro/
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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 

decembrie 2016 pentru ocuparea postului vacant de  medic  în specialitatea nefrologie din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 21252 din 28 noiembrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea 

comisiei de concurs la concursul organizat în data de 7 decembrie 2016 pentru ocuparea postului vacant 

de medic în specialitatea nefrologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 17976 din 23 noiembrie 2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire 

la propunerea comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 7 decembrie 2016 pentru ocuparea 

postului vacant de medic în specialitatea nefrologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată cu nr. 20920 din 23 noiembrie 2016 la registratura Consiliului Judeţean 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  

 

                                                                DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea postului vacant 

de medic în specialitatea nefrologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în 

data de 7 decembrie 2016, astfel:  

Preşedinte:  Conf. dr. Ina KASCO - medic primar nefrolog – şef secţie, Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca; 

Membri :  Dr. Crina RUSU    - medic primar nefrolog, Spitalul Clinic Judeţean de  

      Urgenţă Cluj Napoca; 

                  Dr. Raluca Argentina MOLDOVAN - medic primar nefrolog, Colegiul Medicilor  

      Alba; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

Camelia Mirela ȚIMONEA - consilier, reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 

Dr. Ileana VĂCARU  - medic primar, reprezentantul Direcţiei de Sănătate 

Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

Dr. Alin Ionuţ OȚEL - 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, Direcției de Sănătate 

Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                        Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

         ION DUMITREL        Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr. 565 

Alba Iulia, 28 noiembrie 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 

12 decembrie 2016 pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea chirurgie 

generală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 21253 din 28 noiembrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea 

comisiei de concurs la concursul organizat în data de 12 decembrie 2016 pentru ocuparea postului vacant 

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

Iulia. 

- adresa nr. 17890 din 22 noiembrie 2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire 

la propunerea comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 12 decembrie 2016 pentru ocuparea 

postului vacant de medic specialist în specialitatea chirurgie generală, din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 20829 din 22 noiembrie 2016 la registratura Consiliului Judeţean 

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  

 

                                                                DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea postului vacant 

de medic specialist în specialitatea chirurgie generală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, organizat în data de 12 decembrie 2016, astfel:  

Preşedinte:  Şef lucr.  dr. Mircea Ioan ȘANDOR-HUNIADI - Facultatea de medicină şi 

farmacie Oradea; 

Membri :  Şef lucr. dr. Bogdan FEDER  - Facultatea de medicină şi farmacie Oradea; 

                  Dr. Flaviu PIȚU    - medic primar chirurgie generală, Colegiul 

Medicilor Alba; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

Horaţiu Zaharia SUCIU   - Şef birou, reprezentantul Consiliului Judeţean  

     Alba; 

Dr. Elena SAVA    - medic primar, reprezentantul Direcţiei de 

Sănătate  

     Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

           Dr. Valentin COTĂRLEA - 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, Direcției de Sănătate 

Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                        Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

         ION DUMITREL        Vasile BUMBU 
 

Nr. 566 

Alba Iulia, 28 noiembrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea componenței Comisiei de concurs la concursul organizat în perioada 14-15 

decembrie 2016 pentru ocuparea postului vacant de  medic  în specialitatea cardiologie din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 21254 din 28 noiembrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea 

comisiei de concurs la concursul organizat în perioada 14-15 decembrie 2016 pentru ocuparea postului 

vacant de medic în specialitatea cardiologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 18159 din 28 noiembrie 2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire 

la propunerea comisiei de concurs, la concursul organizat în perioada 14-15 decembrie 2016 pentru 

ocuparea postului vacant de medic în specialitatea cardiologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, înregistrată cu nr. 21227 din 28 noiembrie 2016 la registratura Consiliului Judeţean 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  

 

                                                                DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea postului vacant 

de medic în specialitatea cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în 

perioada 14-15 decembrie 2016, astfel:  

Preşedinte:  Prof. Dr. Dan DOBREANU - Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş; 

Membri :  Conf. Dr. Mihaela OPRIȘ   - Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu  

       Mureş; 

                  Dr. Marcela RĂU   - medic primar cardiolog, Colegiul Medicilor Alba 

;Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

Rodica Ramona BĂLȚAT   - consilier, reprezentantul Consiliului Judeţean 

Alba; 

Dr. Elena SAVA    - medic primar, reprezentantul Direcţiei de 

Sănătate 

Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

           Dr. Victor TELEVKA   - 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, Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, Direcției de Sănătate Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor 

nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                        Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

         ION DUMITREL        Vasile BUMBU 
 

 

Nr. 567 

Alba Iulia, 28 noiembrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință extraordinară 

pe data de 6 decembrie 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, republicată, 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 6 decembrie 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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 1/14 ianuarie 

2016 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și 

sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. 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 

 

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.  568 

Alba Iulia, 29 noiembrie 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  Zlatna-Alba Iulia 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL 
 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 21303/29 noiembrie 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 Zlatna - 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. 21202/28 noiembrie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

- contractul de prestări servicii nr. 399/17 octombrie 2013/872/18 octombrie 2013, încheiat între  

SC Livio Dario SRL și SC Rekord SRL, precum și actul adițional nr. 5/14 noiembrie 2016 la contract;  

- avizul favorabil  nr. 2160/28 noiembrie 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  29 noiembrie 2016-17 octombrie 

2017, pe traseul Zlatna-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. 

 

       PREŞEDINTE 

      Ion DUMITREL                                         Avizat pentru legalitate,  

                                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                              Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Nr. 569 

Alba Iulia,  29 noiembrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii din patrimoniul Consiliului Judeţean Alba, la data de 31 decembrie 2016, 

stabilirea atribuţiilor comisiilor şi a modului de efectuare a inventarierii 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Văzând referatul nr. 21292/29 noiembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 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; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009;  

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-

contabile; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIȚIE 

 

 Art. 1. (1) Aprob constituirea Comisiei centrale de inventariere a elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale Consiliului Judeţean Alba, în următoarea componenţă: 

Preşedinte:  Ioan  BODEA                   - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului;  

Membri:      Liliana NEGRUȚ             - director executiv, Direcţia juridică şi relații publice; 

                    Elena  OPRUȚA               - director executiv adjunct, Direcţia dezvoltare şi bugete; 

                    Voichița Maria COMAN - arhitect şef al Județului Alba; 

                    Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou, Birou resurse umane. 

         (2) Atribuţiile comisiei prevăzute la aliniatul 1 sunt următoarele: 

- Coordonează activitatea comisiilor operative, asigurând, înaintea începerii operaţiunilor de 

inventariere, instructajul membrilor acestora; 

- Acordă asistenţă de specialitate membrilor comisiilor operative atunci când se semnalează 

puncte de vedere divergente; 

- Urmăreşte şi controlează modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere de către comisiile 

operative; 

- Centralizează procesele verbale de inventariere întocmite de către comisiile operative, iar 

rezultatele inventarierii se înscriu într-un proces-verbal general de inventariere; 

- Prezintă în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere, 

ordonatorului de credite propunerile cuprinse în procesul verbal; 

 - Transmite la compartimentul financiar contabil procesele verbale aprobate în vederea 

definitivării situaţiei comparative, compensării în limitele legii şi înregistrării eventualelor diferenţe în 

contabilitate, în cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului verbal de inventariere de către 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 2. Aprob constituirea Comisiilor operative de inventariere în funcţie de categoriile de bunuri 

sau entităţile care le gestionează, după cum urmează: 

1. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale (altele decât clădiri şi terenuri), 

necorporale, a obiectelor de inventar şi materialelor din gestiunea Consiliului Judeţean Alba: 

Adam Gheorghe LĂNCRĂNJAN 

Viorica Maria ȚIFF 

Elisabeta Ana ANDRONE 

2. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale, necorporale, a obiectelor de inventar și 

materialelor din gestiunea proiectelor cu finanțare europeană finalizate, implementate de Consiliul 

Judeţean Alba: 
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Maria DAMIAN 

Sorina OPREAN 

Simona Elena LETERNA 

3. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale, necorporale, a obiectelor de inventar, a 

materialelor, precum și a activelor fixe corporale și necorporale în curs de execuție din gestiunea 

proiectelor cu finanțare europeană în curs de implementare de către Consiliul Judeţean Alba: 

Corina STOICĂNESCU 

Viorel LUCULESCU 

Paraschiva HORVATH 

4. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale şi necorporale, a obiectelor de inventar şi 

materialelor din gestiunea Centrului Militar Judeţean Alba: 

Vasile ZAHARIE 

Plt. Adj. Pr. Cristian MUNTEAN 

Adina Cornelia BÎTIU TUHUȚ 

5. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale şi necorporale, a obiectelor de inventar şi 

materialelor din gestiunea Serviciului Public „Salvamont” Alba: 

Andrei ȘUȘA 

Ioan Ștefan OLARIU 

Radu Octavian NEAG 

6. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale şi necorporale, a obiectelor de inventar şi 

materialelor din gestiunea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba: 

Ana Monica CRĂCIUN 

cpt. Claudiu ALEXĂ 

Paul Marius HAȚEGAN 

7. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale și necorporale în curs de execuţie: 

Andreea Maria BABIN 

Nicoleta Noemi PREJBAN 

Mihaela Anca DRĂGHICIU 

8. Comisia de inventariere a creanţelor şi obligaţiilor faţă de terţi: 

Anamaria POPA 

Marilena Nicoleta MOGA 

Anca PĂȚAN 

9. Comisia de inventariere a disponibilităţilor băneşti aflate în casieria Consiliului Judeţean 

Alba, în conturile de la Trezoreria Alba Iulia şi alte unităţi bancare, a scrisorilor de garanţie bancară, 

a imprimantelor cu regim special BCF-uri, timbre fiscale, mărci poştale, alte valori: 

Elena Cornelia STANCIU 

Anca Iuliana SUCIU 

Dana GĂISEANU 

10. Comisia de inventariere a soldurilor conturilor contabile: 

Camelia Ileana LAZĂR  

Adriana RADU 

Petruța Rodica TODEA 
Art. 3. Comisiile operative de inventariere au următoarele atribuţii principale: 

- 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. 2.634/2015 privind documentele financiar-

contabile); 

- semnează alături de gestionarul bunurilor inventariate listele de inventariere, 

- întocmesc, semnează şi prezintă comisiei centrale procesele verbale cuprinzând rezultatele 

inventarierii efectuate până cel târziu în data de 12 ianuarie 2017; 

- participă alături de compartimentul financiar contabil la definitivarea situaţiei comparative. 

Art. 4. Procesele verbale întocmite de comisiile operative de inventariere vor cuprinde 

următoarele elemente: 

- numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere; 

- numărul şi data dispoziţiei de constituire a comisiei de inventariere; 
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- 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. 5. (1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare după 

caz. 

(2) Bunurile din domeniul public al Judeţului Alba, date în administrare, concesionate sau 

închiriate instituţiilor publice sau societăţiilor potrivit legii, se inventariază şi se înscriu în liste de 

inventariere distincte. 

(3) Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existenţei şi 

apartenenţei acestora la Judeţul Alba, respectiv Consiliul Judeţean Alba, iar în cazul brevetelor, licenţelor, 

mărcilor de fabrică şi a altor imobilizări necorporale este necesară dovedirea existenței acestora pe baza 

titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale. 

(4) Terenurile se inventariază pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate. Clădirile se 

inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic. 

(5) În listele de inventariere a imobilizărilor necorporale şi corporale aflate în curs de execuţie se 

menţionează pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului: denumirea obiectului și 

valoarea determinată potrivit stadiului de execuţie, pe baza valorii din documentaţia existentă (devize), 

precum şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii. 

(6) Investiţiile terminate cărora nu li s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări corporale 

se înscriu în liste de inventariere separate. 

(7) Inventarierea lucrărilor de modernizare nefinalizate, a celor de reparaţii ale clădirilor, 

instalaţiilor, maşinilor, se consemnează în liste de inventariere separate în care se indică denumirea 

obiectivului supus modernizării sau reparaţiei şi valoarea determinată potrivit costului de deviz şi celui 

efectiv al lucrărilor executate. 

 (8) Bunurile existente în entitate şi aparţinând altor entităţi (închiriate, în leasing, în concesiune, 

în administrare, în custodie, etc.) se inventariază şi se înscriu în liste de inventariere distincte. Listele de 

inventariere pentru aceste bunuri trebuie să conţină informaţii cu privire la numărul şi data actului de 

predare-primire şi ale documentului de livrare, precum şi alte informaţii utile. 

Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparţinând terţilor se trimit şi persoanei fizice sau 

juridice, române sau străine, după caz, căreia îi aparţin bunurile respective, în termen de cel mult 15 zile 

lucrătoare de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul bunurilor să comunice eventualele 

nepotriviri în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listelor de inventariere. 

(9) Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor 

soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul 

soldurilor acestor conturi, potrivit ‚,Extrasului de cont” sau a punctajelor reciproce scrise. 

(10) Disponibilităţile băneşti din casieria entităţii se inventariază după înregistrarea tuturor 

operaţiunilor de încasări şi plăţi la data de 31 decembrie 2016, confruntându-se soldurile din registrul de 

casă cu monetarul şi cu cele din contabilitate. Cecurile, scrisorile de garanţie, acreditivele, ipotecile 

precum şi alte valori aflate în casierie se inventariază în conformitate cu prevederile legale. 

(11) Disponibilităţile aflate în Trezoreria Municipiului Alba Iulia sau unităţi bancare, după caz, se 

inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea 

unităţii. 

(12) Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poştale, a tichetelor cadou, a bonurilor cantităţi 

fixe, şi alte asemenea se face la valoarea lor nominală. Pentru bunurile de această natură, constatate fără 

utilitate (expirate, deteriorate), se întocmesc liste de inventariere distincte. 

(13) Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu 

ocazia inventarierii, se verifică realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terţi se 

fac cereri de confirmare, care se vor ataşa la listele respective după primirea confirmării. 

 (14) Determinarea stocurilor faptice se face astfel încât să se evite omiterea ori inventarierea de 

două  sau de mai multe ori a aceloraşi bunuri. 

(15) 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. 

(16) 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 
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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. 6. Comisiile operative vor inventaria toate gestiunile şi toate elementele de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii aparţinând Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 7. Se va utiliza metoda inventarului permanent, contabilitatea analitică a stocurilor fiind 

organizată după metoda cantitativ-valorică. 

 Art. 8. Perioada de desfăşurare a inventarierii este 19 decembrie 2016 – 13 ianuarie 2017.  

 Art. 9. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în 

listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din contabilitate. 

 Art. 10. Rezultatele inventarierii se înregistrează în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel 

mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului verbal de inventariere de către Preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba şi vor fi cuprinse în raportul anual cu privire la situaţia gestionării bunurilor 

Consiliului Judeţean Alba la 31 decembrie 2016. 

Art. 11. 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, Centrului Militar al Judeţului Alba, Serviciului Public ,,Salvamont” 

Alba, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, persoanelor nominalizate, 

Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției juridice și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Ion DUMITREL                                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 570 

Alba Iulia,  29 noiembrie 2016 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

                                                                                                                       Nesecret 

ORDINUL NR. 444 

 

   Prefectul judeţului Alba; 

   Având în vedere prevederile art. 11 din H.G. nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului 

naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România; 

         Văzând referatul de specialitate nr. 15070/G/SC/07.11.2016 privind reorganizarea Comisiei 

Judeţene privind Incluziunea Socială Alba; 

 În temeiul art. 26 alin.1  şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, emit prezentul 

    

ORDIN: 

 

  Art. 1. Se reorganizează la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, Comisia Judeţeană 

privind Incluziunea Socială Alba, în următoarea componenţă: 

      

 Preşedinte: 

 Mihaela Maria Albu –  prefectul judeţului Alba 

 

Membri: 

 Sorin Valerian Chirilă – director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba;                 

 Maria Prisaca - şef serviciu, Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

 Tudor Chidovăţ - şef serviciu, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea  Forţei de Muncă Alba;    

 Irina Borza  - consilier superior, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba; 

 Anton Butnaru - medic primar, Direcţia de Sănătate Publică Alba; 

 Anca Sava – comisar şef de poliţie, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – 

Centrul Regional Alba Iulia;  

 Daniela Petaca – inspector şcolar pentru problemele rromilor, Inspectoratul  Şcolar Judeţean 

Alba; 

 Corina Popoviciu – inspector şcolar pentru educaţie permanentă şi monitorizarea  

programelor privind accesul la educaţie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 

 Ioana Georgescu - inspector superior, Direcţia Regională de Statistică Alba; 

 Dan Dondera - consilier de probaţiune, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Alba;                                      

 Daniel Ciulea - consilier, Instituţia Prefectului – judeţul Alba; 

 Ţimonea Mirela – consilier superior, Consiliul Judeţean Alba; 

 Carmen Geogean –  agent principal de poliţie, Inspectoratul Judeţean de Poliţie al judeţului 

Alba; 

 Claudiu Duşa – coordonator, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere, Antidrog, Alba 

Iulia; 

 Ionela Hrineac - şef serviciu SPAS, Primăria municipiului Aiud; 

 Dorinda Barta - şef serviciu SPAS, Primăria municipiului Blaj; 

 Viorica Nedel Ştirb - şef serviciu SPAS, Primăria oraşului Cugir;   

 Ileana Lavinia Popa – şef serviciu SPAS, Primăria oraşului Ocna Mureş; 

 Ana Maria Turc – inspector, Primăria municipiului Alba Iulia;  

 Alina Aurora Fekete - consilier principal, Primăria municipiului Sebeş;              

 Lucia Pleşa  - inspector, Primăria oraşului Cîmpeni; 

 Constantin Tică - expert, Agenţia Naţională pentru Romi – Regiunea Centru; 

 Nicolae Ignat – președinte, Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia;     
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 Ana Nicoleta Buhoi – vicepreşedinte, Asociaţia „A.S. 2001 Alba Iulia”; 

 Ioan Marius Voj, preşedinte - Asociaţia Mentor în munca socială. 

                                 

Art. 2. Secretariatul Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială este asigurat de către:           

 Constantin Sura – consilier superior, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale  

    Alba; 

 Alexandru Narița – consilier juridic asistent, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii    

    Sociale Alba. 

 

Art. 3. Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială Alba are, în principal, următoarele atribuţii 

şi responsabilităţi: 

- elaborează şi aprobă planul judeţean din domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale; 

- monitorizează realizarea obiectivelor prevăzute în planurile judeţene şi efectuează 

informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării sociale a judeţului; 

- prezintă periodic Comisiei Naţionale privind Incluziunea Socială informări asupra stadiului 

de realizare a priorităţilor asumate prin planul judeţean anual. 

 

Art. 4. Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 246 din 29 iunie 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 și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Alba. 

 

Alba Iulia, 07 noiembrie 2016 

Prefect, 

Mihaela Maria Albu 

 

 

 

                          Avizat 

Şef serviciu, 

 Ovidiu Cazacu 
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ORDINUL  NR. 447 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 În baza referatului cu nr.  13.343/4/G/SJ/2016 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, 

juridic, contencios administrativ, urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri; 

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, cu modificările și completările ulterioare, 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând propunerile transmise de primarii unităților administrativ teritoriale înregistrate la 

instituția noastră, acordurile de disponibilitate date de persoanele propuse, precum și Lista cu 

informaticienii evaluați pozitiv transmisă de Serviciul de Telecomunicații Speciale – Oficiul Județean 

Alba înregistrată sub nr. 15.257/G/SJ/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 

 

ORDIN: 

 

Art. 1. Se desemnează ca informaticieni în aparatul tehnic auxiliar al Biroului electoral de 

circumscripție județeană nr. 1 Alba următoarele persoane:  

 

 

Nr. Crt. Unitatea administrativ - teritorială Nume si Prenume 

1 ALBA IULIA 

Baciu Silvia 

Neamtu Leontin 

Stefan Ioan Nicolae 

2 AIUD 

Konya Istvan 

Tocaciu Radu 

Zamfiroaea Nicoleta Cosmina 

3 BLAJ 

Glont Vlad Catalin 

Glont Cristian 

Stoica Gabriel Gavrila 

4 SEBES 

Muntean Marius David 

Petrascu Dan 

Tokes Mihai 

5 ABRUD 
Circo Toader Virgil 

Iancu Alina Marieta 

6 BAIA DE ARIES 
Boldas Daniel Felician 

Jantea Adrian Ioan 

7 CIMPENI Anca Ioan George 
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Vesa Emanoil Vicentius 

8 CUGIR 
Ciucur Ovidiu-Ioan 

Mihu Mihael-Gabriel 

9 OCNA MURES 
Pagidean Ovidiu Aurel 

Popescu Razvan Cosmin 

10 TEIUS 
Cioanca Razvan Pamfil 

Sirbu Alin Marius 

11 ZLATNA 
Cristea Horea Toma 

Zlaczki Andrei 

12 ALBAC Nistor Marius 

13 ALMASU MARE Oprea Raluca Elena 

14 ARIESENI Danciu Nicolae 

15 AVRAM IANCU Butusina Marius-Ioan 

16 BERGHIN Horsa Nicolae 

17 BISTRA Macarie Remus 

18 BLANDIANA Pena Catalin Cosmin 

19 BUCERDEA GRANOASA Komives Robert 

20 BUCIUM Bara Sabin-Daniel 

21 CENADE Turus Florin 

22 CERGAU Petruta Alexandru Horatiu 

23 CERU-BACAINTI Bătrîna Delia Maria 

24 CETATEA DE BALTA Popa Mihai Nicolae 

25 CIUGUD Poparadu Sorin Ioan 

26 CIURULEASA Bobar Ciprian Dumitru 

27 CILNIC Badila Cosmin Dumitru 

28 CRACIUNELU DE JOS Zudor Sorin Valentin 

29 CRICAU Salcu Petru 

30 CUT Cosma Popa Ana Maria 

31 DAIA ROMANA Voina Marius 

32 DOSTAT Bota Marian Nicolae 

33 FARAU Garduli Alexandru 

34 GALDA DE JOS Popa Razvan 

35 GIRBOVA Zorfie Adrian Ilie 

36 GIRDA DE SUS Radac Gheorghe 

37 HOPIRTA Bolea Florin 

38 HOREA Mates Florin Ciprian 

39 IGHIU Balgradean Nicolae 

40 INTREGALDE Hirbea Alexandru 

41 JIDVEI Savu Paul 

42 LIVEZILE Man Daniel-Vasile 

43 LOPADEA NOUA Florea Florin 

44 LUNCA MURESULUI Nandrean Ioana Marinela 

45 LUPSA Cimpean Raul Ioan 

46 METES Giura Anca Livia 

47 MIHALT Medrea Ioan Bogdan 

48 MIRASLAU Szakacs Tiberiu 

49 MOGOS Bucur Maria-Adriana 

50 NOSLAC Zilahi Andrei Sergiu 

51 OCOLIS Ungur Licinius Corneliu 

52 OHABA Bucatca Florin-Nicolae 

53 PIANU Neghiu Claudiu-Ioan 
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54 POIANA VADULUI Carja Petru Gheorghe 

55 PONOR Petrut Denis-Beniamin 

56 POSAGA Onet Alexandru Olimpiu 

57 RADESTI Balazs Tibor 

58 RIMETEA Demeny Laszlo 

59 RIMET Moise Iulius-Andrei 

60 ROSIA DE SECAS Bozosan Ioan Lucian 

61 ROSIA MONTANA Sicoe Gheorghe 

62 SALCIUA Botan Claudiu-Andrei 

63 SALISTEA Borsia Calin Ioan 

64 SASCIORI Suciu Gheorghe 

65 SCARISOARA Todea Vasile Danut 

66 SINCEL Plesa Adriana-Codruta 

67 SINTIMBRU Boca Liana-Luminita 

68 SOHODOL Trusca Andrei Ionel 

69 STREMT Stancescu Codrut Gheorghe 

70 SIBOT Badea Ion Marius 

71 SONA Handrea Stefan 

72 SPRING Costea Mihai Tiberiu 

73 SUGAG Cutean Florin-Razvan 

74 UNIREA Luca Antonio George 

75 VADU MOTILOR Tripon Andrei Gerard 

76 VALEA LUNGA Roman Paul Robert 

77 VIDRA Resiga Nicolae Danut 

78 VINTU DE JOS Paduraru Marian 

 

Art. 2. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ,  urmărirea 

aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin Ministerului 

Afacerilor Interne, Autorităţii Electorale Permanente – Biroul județean Alba, Biroului electoral de 

circumscripție județeană nr. 1 Alba, persoanelor nominalizate prin grija secretarului unității administrativ-

teritoriale și prin publicare pe pagina de internet a Instituției Prefectului județul Alba.   

     

Alba Iulia,  09 noiembrie 2016 

Prefect, 

Mihaela Maria Albu 

 

                                Şef serviciu,           

              Ovidiu Cazacu 
 

 

  



 

184 

 
 

ORDIN NR. 449 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 4 din Regulamentul-cadru de funcţionare a colegiului prefectural, și 

Referatul nr.62/13697/2016 de justificare a convocării colegiului prefectural; 

În temeiul art. 26 şi 27 din Legea nr. 340/2004, republicată în anul 2008, privind prefectul şi 

instituţia prefectului emit prezentul: 

 

ORDIN 

 

Art. 1.  Se convoacă în şedinţă ordinară Colegiul Prefectural al judeţului Alba constituit în baza 

Ordinului nr. 399/2016 al Prefectului judeţului Alba, în data de 24 noiembrie 2016, ora 09,00, la sediul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art. 2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Raport privind activitatea desfășurată în anul 2016 de Inspectoratul Teritorial pentru 

Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Alba; Prezintă: doamna Pereș Maria, director 

executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor 

Alba;   

b) Informare privind activitatea desfășurată în anul 2016 de Serviciul Judeţean de 

Metrologie Legală Alba; Prezintă: domnul Ioan Macarie, șef  serviciu, Serviciul Judeţean 

de Metrologie Legală Alba ; 

c) Raport privind activitatea Casei Corpului Didactic Alba în anul școlar 2015/2016; 

Prezintă: domnul Deák-Székely Szilárd Levente, director, Casa Corpului Didactic Alba ; 

d) Diverse. 

 Art. 3. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, membrilor Colegiului Prefectural 

și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului. 

 

                Alba Iulia, 09 noiembrie 2016 

 

 Prefect, 

              Mihaela Maria Albu 

  

    Șef serviciu  

 Cazacu Ovidiu  
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ORDINUL NR. 450 

 

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. 15539/G/SJ/2016 

și nr. 15717/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,   

 

ORDIN: 

 

Art. I. Se modifică Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 351 privind constituirea Comisiei 

tehnice județene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor, după cum urmează: 

a) Se eliberează din funcția de membri ai comisiei tehnice județene: 

-  domnul col. Sofica Dorel, ca urmare a trecerii în rezervă cu drept de pensie, Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba. 

- domnul col. Itu Felician, ca urmare a trecerii în rezervă cu drept de pensie, Inspectoratul de 

Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba. 

b) Se numesc în funcția de membri ai comisiei tehnice județene: 

- domnul col. Cornel Oprișa - Prim adjunct inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „Unirea” al Județului Alba. 

- domnul col. Giurea Marius-Claudiu –  desemnat inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi 

Județean „Avram Iancu” 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 pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba și 

Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, pentru a fi adus la cunoștință persoanelor în 

cauză. 

Alba Iulia, 18 noiembrie  2016 

 

Prefect, 

Mihaela Maria ALBU 

          Şef serviciu,           

                 Ovidiu CAZACU 
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ORDINUL  NR.  451 

 

 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. 15539/2016 prin 

care se propune modificarea Ordinului nr. 357 privind constituirea Grupului 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; 

 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 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. 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,  emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. I. Se modifică Ordinul nr. 357 , privind constituirea Grupului 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, în sensul completării Grupului tehnic de lucru cu domnul col. 

Felix Pintea – adjunct al inspectorului șef și cu domnul col. Silviu Dogar - Șef centru operațional, în 

calitate de membri. 
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 instituțiilor/societăților care au formulat propuneri, în vederea aducerii la 

cunoștință persoanelor în cauză. 

 

    Alba Iulia,  15 noiembrie 2016 

 

Prefect, 

Mihaela Maria ALBU 

 

                                    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. 456 

 

Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria Albu; 

  Văzând modificările intervenite în structurile de conducere ale Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Alba, respectiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba; 

  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: 

 

ORDIN 

 

              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.  Cornel Ion Oprișa  
Desemnat Inspector şef al Inspectoratului 

Județean 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.  Marius-Claudiu Giurea 
Desemnat 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  

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  
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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  Ing. Nicolae Popa Consilier Instituţia Prefectului – Jud. Alba 

3.  Consultant  Col.  Felix Pintea  
Adjunct Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă Alba  

4.  Consultant  Col.  Silviu Dogar 
Șef Centru Operațional - Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă Alba  

5.  Consultant  Ing.  Nicolae Dragomir  
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Şef Sector Vinţu 
de Jos  

6.  Consultant  Hidr.  Laurenţiu Costea  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba  

7.  Consultant  Lt.Col.  
Gheorghe Cristian 

Păsărea  

Comandant U. M. 01684 Alba lulia  
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8.  Consultant  Ing.  Mihaela Mădăraș 
Director S.C. D.P.L.  S.A. Alba  

 

 

9.  Consultant Prof. Marcela Dărămuș 
Inspector general Inspectoratul 

Școlar Județean Alba 

10. Consultant  Ing.  loan Popescu  Şef secţie L9 CFR Alba  

11.  Consultant Ing. Andras Gulacszi Şef secţie L7 CFR Tg. Mureș 

12.  Consultant  Ing.  Ildiko Steop 
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 

Funciare – Filiala Alba  

13.  Consultant Jr.  Dorel Fiţ  
Inspector şef al Inspectoratului Teritorial 

de Muncă Alba  

14.  Consultant 
Ing. 

 
Petru Gheorghe Zamfir Hidroelectrica  S.A. Sucursala Sebeș 

15.  Consultant  
Salv. 

Mont. 
Lucian Forda  Şef Serviciu SALVAMONT Alba  

16. 

 
Consultant  Ing.  Dorin lancu  

Comisia Naţională de Control a Activităţii 

Nucleare – Reprezentant zonal 

17. Cosultant Met. Ileana Cioancă Şef Staţie Meteorologică Jud. Alba 

18. Consultant Ec.  Maria Iacob 
Director Administrația Finanţelor Publice 

Alba  

19. Consutant 
Ing.  

 
Dorin Retegan 

Director Oficiul Jud. de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară 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. 397/03.10.2016 al Prefectului Judeţului Alba îşi încetează aplicabilitatea de la 

data intrării în vigoare a 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, 23.11.2016 

 

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 
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