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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării proiectului „Museikon - a living museum and arena for 

experiencing the cultural heritage” – „Museikon – un muzeu viu şi un spaţiu al experienţei 

patrimoniului cultural” depus în cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural”, Măsura B a fondului pentru relații bilaterale şi selectat spre 

finanțare prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, 

de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 mai 2016; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Museikon - a living 

museum and arena for experiencing the cultural heritage” – „Museikon – un muzeu viu şi un spaţiu al 

experienţei patrimoniului cultural” depus în cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, Măsura B a fondului pentru relații bilaterale şi selectat spre 

finanțare prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

„Museikon - a living museum and arena for experiencing the cultural heritage” – „Museikon – un muzeu 

viu şi un spaţiu al experienţei patrimoniului cultural” depus în cadrul Programului PA16/RO12 

„Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, Măsura B a fondului pentru relații 

bilaterale şi selectat spre finanțare prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, de către Muzeul Naţional 

al Unirii Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 7930 /9 mai 2016 comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi 

Serviciului Coordonare Programe și Proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1- Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 4 - Comisia educaţie, cultură, tineret, ONG-uri şi 

sport. 

Ţinând cont de: 

- Ghidul aplicantului Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, Fondul 

pentru relaţii bilaterale, Măsura B, Cerere de propuneri pentru Acţiuni de Parteneriat 1/2016;  

Văzând:  

- Nota de fundamentare nr. 1278/28.04.2016 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, privind 

aprobarea finanţării proiectului „Museikon - a living museum and arena for experiencing the cultural 

heritage” – „Museikon – un muzeu viu şi un spaţiu al experienţei patrimoniului cultural”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d şi art. 91, alin.5, litera a pct. 1 şi 4 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a proiectului 

„Museikon - a living museum and arena for experiencing the cultural heritage” – „Museikon – un muzeu 

viu şi un spaţiu al experienţei patrimoniului cultural” finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 

în cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, 

Măsura B a fondului pentru relații bilaterale. 

Art. 2. (1). Valoarea totală a proiectului este de 44.095 lei, finanţat în proporţie de 100% prin 

Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.  

(2).  Se aprobă alocarea de subvenţii din bugetul local al Judeţului Alba Muzeului Naţional al 

Unirii Alba Iulia în sumă de 44.095 lei, pentru implementarea proiectului, sumă care va fi rambursată 

după aprobarea cererii de rambursare de către Operatorul de Program - Ministerul Culturii – Unitatea de 

Management a Proiectului. 

(3). Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia îşi asumă obligaţia asigurării din veniturile proprii a 

resurselor financiare aferente cheltuielilor neeligibile care pot surveni pe perioada implementării 

proiectului.  
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Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi 

Serviciului Coordonare Programe şi Proiecte din aparatul de specialitate a Consiliului Judeţean Alba, 

precum şi Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina web www.cjalba.ro şi se 

comunică: Prefectului judeţului Alba; Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; Direcției Dezvoltare și 

Bugete; Serviciului Coordonare Programe și Proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

 

 

  PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                                      Contrasemnează, 

                                     p. SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                        Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

Alba Iulia, 12 mai 2016 

Nr.  83  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba,  a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi 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 12 mai 2016; 

Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu 

al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

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

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului 

Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016. 

- raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare și Bugete  nr. 8002/10.05.2016, cu  privire la 

proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 90 din 06.05.2016. 

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, 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 in vedere prevederile : 

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

completările ulterioare; 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 si in consecinţa Hotărârea 

nr.20/2016 se rectifica, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.1 –  Bugetul general al Judeţului Alba,rectificat pe anul 2016, se stabileşte în sumă de 

370.162,61  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Art.2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Alba,rectificat pe anul 2016, în sumă de 

266.849,65 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2)  Bugetul propriu al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2016, se 

stabileşte în sumă de 179.314,34 mii lei. 

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

stabileşte în sumă de 87.535,31 mii lei”. 

   3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.4 - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 în sumă de 8.014,74 

mii lei, potrivit anexei nr.4, parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

         4.Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.5 – (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii, rectificat pe anul 2016,  în sumă de 119.072,49 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr.5, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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               (2) Bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2016- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 104.836,61 mii lei. 

               (3) Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2016- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 14.235,88 mii lei”. 

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

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

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

 6. Alineatul 1 al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.7 - (1) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” Alba, pe anul 

2016 se stabilesc în sumă de 1.554,63 mii lei, iar cheltuielile rectificate pentru realizarea, organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale se stabilesc în sumă de 300 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 7 – 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

    7. 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. 

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

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

sumă de 13.843,61 mii lei. 

             (2)  Repartizarea sumei de 13.843,61 mii lei pe unităţi de sănătate publică este 

următoarea: 

-  Spitalul Judeţean de Urgenta Alba Iulia                       13.013,61 mii lei.  

             -  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                830,00 mii lei 

9. Alineatul 1 al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.14– (1) Cheltuielile, rectificate pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” pe anul 2016 se 

stabilesc în sumă de 1.535,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.11 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

    10. 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 46.564,57 mii lei”. 

          11. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.26 -  Se aprobă cheltuielile, rectificate pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei” aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Judetul Alba, pe anul 2016  în suma 

de 7.949,72 mii lei, potrivit anexei nr. 18, parte integrantă a prezentei hotarari”. 

   12. Alineatul 1 al articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art.29 - (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba, în suma de  100.449,69 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 21– parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

   13. Alineatele 1 și 3 ale articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.31 - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 4.215,31 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 23– parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor rectificat pe anul 2016, potrivit anexei nr. 23 „a”, 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

    14. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.32- (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru Teatrul de 

Păpuşi  „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 1.810,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 24 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

15. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.36 -  Se aprobă Agenda culturală a judetului Alba, rectificată pe anul 2016  în structura 

prevăzută în anexa nr. 28– parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

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

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

prezentei hotărâri”. 

Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba si pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului –Judetul Alba, Administrației Județene a 
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Finanţelor Publice Alba; Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; 

Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                           p.SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,  

                                                                  Liliana NEGRUȚ  
 

 

 

 

Nr. 84 

Alba Iulia, 12 mai 2016 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 84/12 mai 2016  sunt 

publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba 

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

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

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

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

proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către S.C. APA–CTTA  S.A. 

Alba; 

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

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

Luând în considerare prevederile: 

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

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

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

1969-12770/2008. 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a bunurilor 

achiziţionate de către S.C. APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare, 

cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către S.C. APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor menţionate la art. 1 

din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

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

informatică şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL        Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 85 

Alba Iulia, 26 mai  2016  
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 85/26 mai 2016 

 

 

 

 

Lista 

cu bunurile achiziționate de către S.C. APA–CTTA S.A. Alba  

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare  

care vor fi cuprinse în Inventarul proprietății private a Județului Alba 
 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventor (lei) 

1. Sistem GNSS Trimble R4 cu radio 

extern, unitate și software 

buc. 1 35.827,19 35.827,19 

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

3. Aparat de sudură electrofuziune 

Eurotech 315 

buc. 1 5.575,00 5.575,00 

4. Aparat de sudură electrofuziune 

Eurotech 500 

buc. 1 8.331,37 8.331,37 

TOTAL: 59.878,92 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL        Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea perioadei de închiriere a două bunuri-spații în suprafață utilă totală de 29 mp, 

situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată 

a Judeţului Alba 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a două bunuri-spații în 

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

5A, proprietate privată a Judeţului Alba; 

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

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

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

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

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba ; 

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

2016; 

Luând în considerare prevederile: 

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

spații în suprafață utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 

Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba, cu modificările și completările ulterioare aduse 

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

nr. 122/26 mai 2011; Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 84/24 mai 2012; Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 86/30 mai 2013; Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/29 mai 2014; 

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

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

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

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

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

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

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere a două bunuri-spații în suprafață utilă totală 

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

privată a Judeţului Alba, până la 1 iunie 2017, sens în care va fi încheiat Actul Adițional nr. 6 la 

Contractul de închiriere nr. 6647/1 iunie 2010. 

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

ulterioare, rămân nemodificate.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Direcţiei gestionarea 

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

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

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU                                                                                                   

 

Nr. 86 

Alba Iulia, 26 mai  2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Regulamentului 

Festivalului-concurs ”Cultură pentru cultură - 2016” 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului Festivalului-concurs „Cultură pentru 

cultură - 2016”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului Festivalului-

concurs „Cultură pentru cultură - 2016”; 

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

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

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

Luând în considerare prevederile: 

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

Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”; 

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

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

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

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016;  

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. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Regulamentul Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”, aprobat prin 

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

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

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

o adresă scrisă însoțită de copie după actul de identitate al acestuia la Centrul de Cultură Augustin Bena”, 

va fi eliminată. 

2. La capitolul Dispoziții finale, paragraful “Premiile vor fi înmânate reprezentantului fiecărei 

comune participante, desemnat de către primăria din localitatea respectivă printr-o adresă scrisă transmisă 

Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba până la data concursului. Adresa va fi însoţită de o copie a 

cărţii de identitate a reprezentantului respectiv”, se va modifica și va avea următorul cuprins: “Premiile 

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

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

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

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

Bena” Alba, unităților administrativ teritoriale din județul Alba, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

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

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr. 87 

Alba Iulia, 26 mai 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Camerei Agricole Judeţene Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Judeţene Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a 

Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Judeţene Alba; 

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

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

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

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

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; 

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

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

Naţionale de Consultanţă Agricole; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 34 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 20/28 

ianuarie 2016 , după cum urmează: 

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

Judeţeană Alba.” 

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

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

ale prezentei hotărâri. 

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

Judeţene Alba, aprobat prin anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 206/22 decembrie 

2015 după cum urmează: 

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

proprii”cu: 

„- compartiment administrativ.” 

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

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

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

modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 7/2004 privind codul de conduită  al  funcţionarilor 

publici și personal contractual căruia îi sunt aplicabile prevederile Legii 53/2003 Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.” 

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

„ Art.15 

Compartimentul administrativ are  următoarele atribuţii şi  responsabilităţi: 

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

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

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

condiții deplasările atribuite; 

- asigură buna funcționare și curățenia autoturismelor din parcul auto;  

- urmărește efectuarea reparațiilor curente necesare autoturismelor precum și existența RCA, 

CASCO, taxe, etc  achitate la zi; 

- întocmește foile de parcurs zilnic.” 

Art. 4. Prevederile din anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 206/22 

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

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

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorul executiv al Camerei Agricole Judeţene 

Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Biroului resurse umane și 

Direcţiei juridică şi relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; Camerei 

Agricole Judeţene Alba.  

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 88/26 mai 2016 

 

Total 

posturi 

din care 

conducere execuție 

20 2 18 

ORGANIGRAMA  

CAMEREI AGRICOLE JUDEŢENE  ALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CONTRASEMNEAZĂ 

  PREȘEDINTE,    SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

 Ion DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

DIRECTOR  EXECUTIV  

 

 

C 

 

- 

COMPARTIMENT 

RELAȚII 

PUBLICE ȘI 

COMUNICARE    

E 

 

1 

 

C 

 

- 

COMPARTIMENT 

JURIDIC ȘI 

RESURSE 

UMANE    

E 

 

2 

 

C 

 

1 

SERVICIUL EXTENSIE, 

CONSULTANȚĂ ȘI 

PROMOVARE FORME 

ASOCIATIVE, INSTRUIRE 

ȘI FORMARE 

PROFESIONALĂ, 

ELABORARE, 

IMPLEMENTARE ȘI 

EVALUARE PROIECTE, 

ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

ZONALĂ         

   

E 

 

12 

 

C 

 

- 

COMPARTIMENT 

BUGET- 

FINANȚE, 

CONTABILITATE 

ȘI VENITURI 

PROPRII 

   

E 

 

1 

 

C 

 

- 

COMPARTIMENT 

ADMINISTRATIV 

   

E 

 

1 

 

C 

 

- 

COMPARTIMEN

T  ASISTENȚĂ 

TEHNICĂ 

ZONALĂ    

E 

 

8 

 

C 

 

- 

COMPARTIMEN

T  EXTENSIE, 

CONSULTANȚĂ 

ȘI PROMOVARE 

FORME 

ASOCIATIVE 

   

E 

 

2 

 

C 

 

- 

COMPARTIMEN

T  INSTRUIRE ȘI 

FORMARE 

PROFESIONALĂ    

E 

 

1 

 

C 

 

- 

COMPARTIMENT  

ELABORARE, 

IMPLEMENTARE 

ȘI EVALUARE 

PROIECTE 

   

E 

 

1 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  
 Consiliului Județean Alba nr. 88/26 mai 2016 

 

STAT DE FUNCŢII AL 

CAMEREI AGRICOLE JUDEŢENE ALBA 

 

 

Nr. 

crt 
Denumirea funcţiei  Clasa  

Gradul 

profesional  

Număr 

posturi  

1. DIRECTOR  EXECUTIV    1  

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

elaborare, implementare şi evaluare proiecte, asistenţă tehnică zonală  

2. Şef serviciu    1  

Compartiment extensie, consultanţă şi promovare forme asociative  

3. Consilier  I  Superior  2  

Compartiment instruire şi formare profesională  

4. Consilier  I  Superior  1  

Compartiment elaborare, implementare şi evaluare proiecte  

5. Consilier  I  Superior 1  

Compartiment asistenţă tehnică zonala  

6. Consilier  I  Superior  8 

Compartiment relaţii publice şi comunicare  

7. Consilier  I  Superior  1 

Compartiment  juridic și resurse umane  

8. Consilier  I  Superior  1  

9. Consilier  juridic I Superior 1 

Compartiment buget-finanţe, contabilitate şi venituri proprii  

10. Consilier  I  Superior  1  

11. Consilier  I  Principal 1  

Compartiment  administrativ 

12. Șofer   I   1 

 TOTAL    20 

 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui delegat al Consiliului Judeţean Alba în 

Comisia judeţeană de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind desemnarea unui delegat al Consiliului Judeţean Alba în Comisia 

judeţeană de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea; 

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

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

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

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

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

Alba cu nr. 5527 din 29 martie 2016.  

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

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

umane din cadrul aparatului de specialitate. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; domnului Suciu Horaţiu Zaharia, Centrului Militar 

Judeţean Alba.  

  

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Nr. 89 

Alba Iulia, 26 mai  2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate privind proiectul 

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

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate privind proiectul 

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

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

privind proiectul “Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă şi apă uzată in Judeţul Alba, 2014 - 2020”; 

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

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

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

Judeţean Alba cu nr. 8.114 din 11 mai 2016.  

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, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

apă şi apă uzată în Judeţul Alba, 2014 - 2020”, cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi  în anexa -  parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

prețuri curente, fără TVA, respectiv 1,79 % din valoarea investițiilor aferente Județului Alba. 

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

dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; SC APA CTTA Alba; Direcţiei 

tehnice și Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 

  

 

 

 

 

 

Nr. 90 

Alba Iulia, 26 mai  2016  
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 90/26 mai 2016 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

 

 

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

uzată în Judeţul Alba, 2014 - 2020” 

 

2. Amplasamentul obiectivului: JUDEŢUL ALBA 

 

3. Indicatori tehnico - economici: 

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

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

59.869,794 mii euro, din care C+M = 45.956,357 mii euro, iar durata de realizare a investițiilor este de 48 

luni. 

 3.3. Schema de finanțare: 

 Contribuția nerambursabilă UE: 75,79%  

 Contribuția Guvernului României: 11,59%  

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

 Co-finanțare locală CJ Alba: 1,79%  

 3.4.  Valoarea cofinanțării locale CJ Alba este de 1.071,669 mii euro, echivalentul a 4.790,360 

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

 3.5. Durata de realizare a investiției este de 48 luni 

 3.6.  Capacități care urmează a fi realizate: 

 

Nr. 

crt 
Indicator U.M 

Cantitate 

totală 

CJ Alba 

SZA 

Alba 

SZA 

Apuseni 

 Alimentare cu apă     

1. Extinderea și reabilitarea conductelor de 

aducțiune  
km 

111,4   69,9   41,5 

2. Reabilitarea și/sau construirea de stații de tratare 

a apei  
unități 

1 0 1 

3. Reabilitarea și/sau construirea de gospodării de 

apă 
unități 

7 2 5 

 Operaționale     

1. Sistem SCADA regional unități 1 - - 

2. Vehicule operaționale unități 16 - - 

3. Bunuri necesare funcționare UIP unități 1 - - 

 

 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

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

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

în anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 167/29 

octombrie 2015 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în 

anul 2016; 

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

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

general al Judeţului Alba, în anul 2016; 

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

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

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

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

strategii; 

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Consultanţă Agricolă; 

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

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

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

în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 

societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de 

implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, 

prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 167/29 octombrie 2015 

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

cum urmează:  

1. Anexa nr. 1 «Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizaților, în anul 2016» se 

completează și va avea conținutul prevăzut în anexa prezentei hotărâri. 

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

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

2016» se completează și va avea conținutul prevăzut în anexa prezentei hotărâri 
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Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba și Camera Agricolă Județeană Alba vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Camerei Agricole Judeţene Alba, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete precum și compartimentului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 

 

 

 

  

Nr. 91 

Alba Iulia, 26 mai  2016 

 

 

Anexa la Hotărârea  
 Consiliului Județean Alba nr. 91/26 mai 2016 

 

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

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

 

TAXE 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, în anul 2016 

 

a) Taxă pentru elaborarea certificatului de urbanism 

- în mediul urban 

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

stabilită pentru mediul urban. 

Suprafaţa pentru care se solicită certificatul  
Taxă –lei- 

An 2016 

până la 150 mp inclusiv 6 

între 151 şi 250 mp inclusiv 7 

între 251 şi 500 mp inclusiv 9 

între 501 şi 750 mp inclusiv 12 

între 751 şi 1000 mp inclusiv 14 

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

1000 mp 

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

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

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

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

aferente; 

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

vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% 

din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier; 

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

egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii 

desfiinţate; 

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

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

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

de  specialitate din cadrul consiliului judeţean este de 15 lei; 

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

de 20 lei. 
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Anexa nr. 13 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 167/29 octombrie 2015 privind stabilirea de 

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

 

TARIFE pentru serviciile prestate de  

Camera Agricolă Judeţeană Alba, în anul 2016 

 

Nr. 

crt. 
Servicii 

Tarif 

- lei - 

1 Elaborarea de proiecte  finanțate prin  Programul Național de 

Dezvoltare  Rurală 2014 – 2020: 

Măsura 6 

               -Sub-măsura  6.1 

               -Sub-măsura  6.3 

               -Alte măsuri  

 

 

 

2% din valoarea proiectului 

2% din valoarea proiectului 

2% din valoarea proiectului 

2 *Organizarea de cursuri de calificare profesională, prin Agenția 

Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba 

 

400/cursant 

3 Întocmirea de cereri de plată la proiectele finanțate prin 

Programul Național de Dezvoltare Rurală:                            

Măsura 6   

                -Sub-măsura  6.1 

                        -Tranșa I 

                        -Tranșa II 

                 -Sub-măsura 6.3 

                        -Tranşa I 

                        -Tranşa II 

 

 

 

 

200  

500  

 

150   

400                                                                                           

4 Elaborarea de proiecte tehnice privind înființarea plantațiilor de 

pomi și arbuști fructiferi, sere, solarii 
500 

5 Modificarea planului de afaceri 200 

6 Modificarea deciziei de finanțare 50 

7 Întocmirea caietului de sarcini pentru atestarea produselor 

tradiționale  
300 

8 Elaborarea proiectului de amenajament pastoral 

- Pentru suprafeţe  până la 1000 ha  

- Pentru fiecare ha peste suprafaţa de 1000 ha. În funcţie 

de gradul de dispersare a parcelelor 

 

20  lei/ha 

10-15 lei lei/ha 

9 Organizarea de cursuri de formare profesională pentru 

beneficiarii PNDR dc. pentru: 

a) Măsura141 -  Ferme agricole de semi-subzistenţă 

b) Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri 

c) Măsura 10 - Agro-mediu și climă 

d) Măsura 11 - Agricultura ecologică 

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

constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice 

 

200 lei/cursant 

200 lei/cursant 

100 lei/cursant 

100 lei/cursant 

100 lei/cursant 

  

*NOTĂ : Tarifele se încasează astfel: 

  - 40% la deschiderea cursului 

  - 60% la finalizarea acestuia 

                   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 

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 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. 8059 din 10 mai 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8055 din 10 mai 2016. 

Ţinând cont de : 

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

Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

8061 din 19 mai 2016. 

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 modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integranta a prezentei hotărâri.  

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

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

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

de Evidenţă a Persoanelor Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Biroului resurse umane și 

Direcţiei juridică şi relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; Direcţiei 

Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba.  

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Nr. 92 

Alba Iulia, 26 mai  2016 
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Anexa la Hotărârea  
 Consiliului Județean Alba nr. 92/26 mai 2016 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa Gradul 

profesional 

Numărd

e posturi 

1. Director executiv, gradul I   1 

Biroul Evidenţa persoanelor şi stare civilă 

2. Şef birou, gradul I   1 

1. Compartiment regim evidenţa persoanelor 

3. Consilier juridic I Asistent 1 

2. Ghişeu unic 

4. Inspector I Superior 1 

5. Inspector I Debutant 1 

3. Compartiment informatică 

6. Consilier I Superior 1 

4. Compartiment îndrumare şi control 

7. Inspector I Principal 1 

5. Compartiment stare civilă 

8. Consilier I Superior 1 

9-11. Inspector I Superior 3 

Compartiment juridic, achiziţii şi relaţii publice 

12-13. Consilier juridic I Superior 2 

14. Referent de specialitate II Principal 1 

Compartiment resurse umane 

15. Consilier I Superior 1 

Compartiment financiar contabil 

16. Consilier I Superior 1 

17. Inspector I Principal 1 

Biroul administrativ şi asigurare tehnico materială 

18. Şef birou gradul I   1 

1. Compartiment gestiune şi asigurare tehnico materială 

19. Consilier gradul IA   1 

20. Funcţionar arhivar    1 

21. Curier   1 

2. Compartiment administrare întreţinere 

22. Muncitor calificat treapta I   1 

23. Îngrijitor    1 

24-25. Şofer treapta I   2 

                                 TOTAL 25 

                                        

   

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară 

a Județului Alba; 

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

Județean Alba; 

- adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – Județul Alba nr. 233/AB din 20 mai 2016 

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

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, 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. d și art. 91 alin. 5 lit. c  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

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

apărare, republicată; 

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

completările ulterioare; 

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

a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti aprobate prin H.G. nr. 1174/2011; 

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

și Probleme Speciale; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1  Se aprobă Monografia economico-militară a Județului Alba, document care are atribuit nivel 

de clasificare secret de serviciu. 

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

Document de bază (Memoriu);   

Anexele nr.  1a)-c), nr. 2a)-d), nr. 3-7, nr. 8a)-e), nr. 9-14, nr. 15b), nr. 16, nr. 18-19, nr. 20a)-b); 

Hărţile nr. 1-5. 

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

integrante ale  monografiei. 

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

prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 18 octombrie 2012, modificată şi completată 
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prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 123 din 27 iunie 2013, nr. 117 din 31 iulie 2014 şi nr. 112 din 

25 iunie 2015. 

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

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre (cu excepția monografiei și a părților integrante) se publică în Monitorul Oficial al 

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

Alba; Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

Hotărârea împreună cu monografia și părțile integrante se comunică: Administrației Naționale a 

Rezervelor de Stat și Probleme Speciale; Centrului Militar Județean Alba; Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale – Județul Alba 

 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate, 

destinate persoanelor adulte cu handicap afectate de scleroză multiplă 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Standardului de cost pentru serviciile sociale acordate în 

comunitate,  destinate persoanelor adulte cu handicap afectate de scleroză multiplă; 

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

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

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

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

Protecţia Copilului Alba, înregistrat la registratura Consiliul Județean Alba cu nr. 8935/25 mai 2016; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 70/2014 privind 

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

Ținând cont 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. 5 lit. a pnct. 2 și alin. 6 lit. adin Legea nr. 215/2001 a 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

197/2012; 

- H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a 

nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere 

datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

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

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 

sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru 

serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale (Anexa 7); 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

  

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă standardul de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate 

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

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

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

persoanelor adulte cu handicap afectate de scleroză multiplă. 

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

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

Consiliului Județean Alba nr. 70/2014 privind delegarea unor atribuţii Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba. 
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 Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

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

Copilului Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Direcţiei juridică şi relații publice 

și Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 26 mai 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al Judeţului Alba şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe 

anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al 

Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului 

Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016; 

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

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

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, 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 in vedere prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

- Legii nr. 339/18 decembrie 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 

 

Articol unic Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 si in consecinţa Hotărârea 

nr.20/2016 se rectifica, după cum urmează: 

3. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.1 –  Bugetul general al Judeţului Alba,rectificat pe anul 2016, se stabileşte în sumă de 

370.286,61  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

4. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Art.2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Alba,rectificat pe anul 2016, în sumă de 

266.943,65 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2)  Bugetul propriu al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2016, se stabileşte 

în sumă de 179.333,34 mii lei. 

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

în sumă de 87.610,31 mii lei”. 

         3.Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.5 – (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii, rectificat pe anul 2016,  în sumă de 119.136,49 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr.5, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2016- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 104.866,61 mii lei. 

               (3) Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2016- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 14.269,88 mii lei”. 

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

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

sumă de 25.104,98  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.6 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
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    5. Alineatele 1 și 2 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art.10 –(1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 

învăţământul special”, pe anul 2016, se stabilesc în sumă de 10.548,46 mii lei în structura prevăzută în 

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

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

            - Centrul  Scolar de Educatie Incluziva Alba                                2.185,26 mii lei 

            - Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Alba         1.931,78 mii lei   

            - Invatamant special integrat in invatamantul de masa                    6.431,42 mii lei 

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

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

sumă de 13.877,61 mii lei. 

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

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

           -  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                830,00 mii lei 

7. Alineatele 1 și 3 ale articolului 18 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art.18 – (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, 

rectificat pe anul 2016 se stabileşte în sumă de 1.410,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 13, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

                 (3) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei pe anul 

2016,rectificat  potrivit anexei nr.13 „a” parte integranta a prezentei hotărâri”. 

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

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

225,00 mii lei”. 

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

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

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

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

   10. Alineatul 1 al articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art.29 - (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba, în suma de  100.513,69 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 21– parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

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

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

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

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

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

prezentei hotărâri”. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judetului Alba, Administrației Județene a 

Finanţelor Publice Alba; Trezoreriei municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; 

Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

           CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL           Vasile BUMBU      

                                                                      

 

 

Nr. 95 

Alba Iulia, 26 mai 2016 

 

          
NOTĂ: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 95/26 mai 2016  sunt publicate 

și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro 

  



 

32 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

D I S P O Z I Ț I E 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureș-Găbud, 

operatorului  de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL 

 

  Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 7574/3 mai 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea de 

aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureș-Găbud, operatorului de transport rutier SC Andra & 

Alina Transport SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7487/28 aprilie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul prestări servicii de transport nr. 12/303/25 aprilie 2016, încheiat între SC Contact 

Impex SRL și SC Andra & Alina Transport SRL; 

- avizul favorabil nr. 932/29 aprilie 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; 

D I S P U N 

   

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 4 mai 2016 - 25 aprilie 2017, pe 

traseul Ocna Mureș-Găbud, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în comuna Unirea, satul Unirea, str. Traian, nr. 732, judeţul 

Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, 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 tehnice și Direcției 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, operatorului de 

transport  rutier SC Andra & Alina Transport SRL. 

 

              PREŞEDINTE,        Avizat pentru legalitate,  

         Ion DUMITREL    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,                                                                                           

                                                                                            Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 3 mai 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la constituirea Comisiei de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru obiectivul ,,Construcţia 

a două staţii de transfer deşeuri în Judeţul Alba”, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat 

al Deşeurilor în Judeţul Alba”- Staţia de transfer Tărtăria 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 7639/4 mai 2016, întocmit de Direcţia tehnică cu privire la constituirea 

Comisiei la Terminarea Lucrărilor pentru obiectivul „Construcţia a două staţii de transfer deşeuri în 

Judeţul Alba, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba”- Staţia 

de transfer Tărtăria; 

 Văzând: 

- adresa Primăriei comunei Săliştea nr. 1570/13 aprilie 2016; 

- adresa Inspectoratului Județean în Construcții Alba nr. 14168/26 aprilie 2016; 

- adresa S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L. nr . AB / CS / FH / 2171/22 aprilie 2016.  

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. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 și art. 32-39 din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Punctului 10  „Receptia lucrărilor de către beneficiar” din Condiții Speciale la Contractul de 

lucrări nr. 15123 / 32 / 884 / 16 septembrie 2014; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

D I S P O Z I Ţ I E 

Art. 1. Se constituie Comisia de recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru obiectivul Construcţia 

a două staţii de transfer deşeuri în Judeţul Alba, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat 

al Deşeurilor în Judeţul Alba”- Staţia de transfer Tărtăria, în  următoarea componenţă: 

Preşedinte: 

Sorin Ioan BUMB   - Administrator public al Județului Alba; 

Membri: 

Ana  DAT    - Responsabil amenajarea teritoriului şi urbanism, Reprezentant  

    Primaria Săliştea; 

Sorin Nicolae SĂBĂDUŞ  - Inspector, Inspectoratul de Stat în Construcţii Alba; 

Nicoleta Elena IRIMIE  - Manager adjunct proiect, UIP  SMID Alba - CJ Alba; 

Felix SOLYOM   - Responsabil tehnic 1, UIP- SMID Alba - CJ Alba; 

Cristel Sandu DĂUCEANU - Responsabil tehnic 2, UIP SMID Alba - CJ Alba; 

Aurelian Cosmin OLTEAN - Responsabil tehnic 5, UIP SMID Alba - CJ Alba; 

Secretariatul comisiei de receptie este asigurat de Florin Mircea HENEGAR - Proiect Consulting 

SRL, Supervizarea lucrărilor, Lider de echipă 

Art. 2. Documentele întocmite în urma acțiunii de recepție vor fi transmise Direcției   gestionarea 

patrimoniului şi informatică, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției tehnice. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, Primăriei comunei Săliștea, Inspectoratului de Stat în Construcţii Alba, Proiect 

Consulting SRL, persoanelor desemnate în cadrul comisiilor, Biroului resurse umane,  Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și informatică, Direcției tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

         Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU         

 

Nr. 136 

Alba Iulia, 4 mai 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la constituirea Comisiei de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru obiectivul ,,Construcţia 

a două staţii de transfer deşeuri în Judeţul Alba”, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat 

al Deşeurilor în Judeţul Alba”- Staţia de transfer Blaj 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 7640/4 mai 2016, întocmit de Direcţia tehnică cu privire la constituirea 

Comisiei la Terminarea Lucrărilor pentru obiectivul „Construcţia a două staţii de transfer deşeuri în 

Judeţul Alba, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba”- Staţia 

de transfer Blaj; 

 Văzând: 

- adresa Primăriei comunei Sîncel nr. 370/RG/13 aprilie 2016; 

- adresa Primăriei municipiului Blaj nr. 9461/14 aprilie 2016; 

- adresa Inspectoratului Județean în Construcții Alba nr. 14168/26 aprilie 2016; 

- adresa S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L. nr . AB / CS / FH / 2171/22 aprilie 2016.  

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. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 și art. 32-39 din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Punctului 10  „Recepția lucrărilor de către beneficiar” din Condiții Speciale la Contractul de 

lucrări nr. 15123 / 32 / 884 / 16 septembrie 2014; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

D I S P O Z I Ţ I E 

Art. 1. Se constituie Comisia de recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru obiectivul Construcţia 

a două staţii de transfer deşeuri în Judeţul Alba, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat 

al Deşeurilor în Judeţul Alba”- Staţia de transfer Blaj, în  următoarea componenţă: 

Preşedinte: 

Sorin Ioan BUMB   - Administrator public al Județului Alba; 

Membri: 

Camelia MOLDOVAN  - Inspector, Reprezentant Primăria municipiului Blaj; 

Ioan BĂRBAT   - Consilier, Reprezentant Primăria comunei Sîncel; 

Lăcrămioara TÂMPU - Inspector, Inspectoratul de Stat în Construcţii Alba; 

Nicoleta Elena IRIMIE  - Manager adjunct proiect, UIP  SMID Alba - CJ Alba; 

Felix SOLYOM   - Responsabil tehnic 1, UIP- SMID Alba - CJ Alba; 

Cristel Sandu DĂUCEANU - Responsabil tehnic 2, UIP SMID Alba - CJ Alba; 

Secretariatul comisiei de receptie este asigurat de Florin Mircea HENEGAR - Proiect Consulting 

SRL, Supervizarea lucrărilor, Lider de echipă 

Art. 2. Documentele întocmite în urma acțiunii de recepție vor fi transmise Direcției   gestionarea 

patrimoniului şi informatică, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției tehnice. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, Primăriei municipiului Blaj, Primăriei comunei Sîncel, Inspectoratului de Stat în 

Construcţii Alba, Proiect Consulting SRL, persoanelor desemnate în cadrul comisiilor, Biroului resurse 

umane,  Direcţiei gestionarea patrimoniului și informatică, Direcției tehnice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

        Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU         

Nr. 137 

Alba Iulia, 4 mai 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind modificarea repartizării pe trimestre 

a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului propriu 

al Județului Alba,  pe anul 2016 

 

  

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 7811/5 mai 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete privind modificarea 

repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului propriu al Județului Alba, pe 

anul 2016;  

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 82/28 aprilie 2016 privind 

rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba,  şi a bugetelor 

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

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 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 şi completările ulterioare, emit prezenta 

D I S P O Z I Ţ I E 

Art. 1. Aprob modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale 

bugetului propriu al Județului Alba, pe anul 2016 și în consecință, anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 82/28 aprilie 2016 va avea conținutul actualizat și constituie parte integrantă a prezentei 

dispoziții. 

Art. 2. Direcția dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba;  Administrației Județene a 

Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Direcţiilor din aparatul  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

     

                            Avizat pentru legalitate, 

     PREŞEDINTE,      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       Ion Dumitrel           Vasile Bumbu 
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Alba Iulia, 5 mai 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

pentru aprobarea desemnării persoanei care va asigura implementarea 

prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 7781 din 5 mai 2015 al Biroului resurse umane cu privire la desemnarea 

persoanei care va asigura aplicarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese depuse de 

către persoanele cu funcţii de conducere și funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, precum și de către personalul care administrează sau implementează programe ori proiecte 

finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;  

 Văzând Certificatul de concediu medical seria CCMAI nr. 1675810 eliberat doamnei Becheș Maria 

Daniela; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 5 alin. 1 şi alin. 2 lit. i  din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor 

şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 

altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Articol unic Se aprobă desemnarea doamnei Potopea Dana, consilier juridic cadrul Biroului 

resurse umane, să asigure, pe perioada concediului medical al doamnei Becheș Maria Daniela, până în data 

de 16 mai 2016, implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese 

pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 5 alin. 2 lit. i  din Legea nr. 176/2010. 

  

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se ataşează în dosarul profesional al funcţionarului public în conformitate cu prevederile 

art. 5 alin. 5 lit. o din H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu 

modificările si completările ulterioare; se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba;  Direcţiei 

juridice şi relaţii publice,  Biroului resurse umane, doamnei Potopea Dana, în conformitate cu prevederile 

art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare 

                Avizat pentru legalitate, 

        PREŞEDINTE,      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 6 mai  2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință extraordinară 

pe data de 12 mai 2016 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 In temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 

D I S P U N  

 

Art. 1 Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă extraordinară pe data de 12 mai 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 IC Brătianu, nr. 1). 

Art. 2 Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Museikon – a living museum 

and arena for experiencing the cultural heritage“- “Museikon – un muzeu viu şi un spaţiu al experienţei 

patrimoniului cultural”, depus în cadrul Programului PA16 /RO12 ”Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural”, Măsura B a fondului pentru relaţii bilaterale şi selectat spre finanţare prin 

Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al 

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

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

 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

 

 

3. 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.  

 

                   PREŞEDINTE,                                                Avizat pentru legalitate 

      Ion DUMITREL                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI,   

               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la constituirea Comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la investiția: ,,Consolidare pod pe 

DJ107, peste râul Ampoi, km. 1+653, localitatea Alba Iulia, județul Alba" 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 7750 din 5 mai 2016 al Direcției tehnice privind constituirea Comisiei de 

recepție finală a  lucrărilor la investiția: ,,Consolidare pod pe DJ107, peste râul Ampoi, km. 1+653, 

localitatea Alba Iulia, județul Alba"; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 și art. 32-39 din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului  

activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost 

modificat și completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Articol unic Se constituie Comisia pentru recepția finală a lucrărilor, la investiția : ,,Consolidare 

pod pe DJ107, peste râul Ampoi, km. 1+653, localitatea Alba Iulia, județul Alba,  în următoarea 

componență:  

 

Președinte:   Florin Claudiu ROMAN  - vicepreședinte, Consiliul Județean Alba; 

Membri:         ing. Dan Mihai POPESCU   -  director executiv, Direcția tehnică; 

                        ing. Sorin Ioan MAIER   - consilier, Direcția tehnică; 

                        ing. Vasilie BOGDAN  - reprezentant al Primăriei municipiului Alba Iulia; 

                        ing. Cosmin Aurelian OLTEAN   - consilier, Direcția tehnică; 

                     

Secretariatul comisiei de receptie este asigurat de ing. Perța Floare – diriginte șantier. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, Primăriei municipiului Alba Iulia, persoanelor desemnate Direcției tehnice și 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

        Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU         
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Alba Iulia, 11  mai 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la constituirea Comisiei pentru recepția a  lucrărilor la investiția: 

“Consolidare corp drum judeţean DJ 107C: DJ 107(Teleac) - Drîmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - 

Oarda - Vinţu de Jos - DN7, km. 2+990 - km. 4+925 și lucrări similare pe DJ 107C" 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 8354 din 16 mai 2016 al Direcției tehnice privind constituirea Comisiei de 

recepție finală a  lucrărilor la investiția “Consolidare corp drum judeţean DJ 107C: DJ 107(Teleac) - 

Drîmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN7, km. 2+990 - km. 4+925 și lucrări 

similare pe DJ 107C"; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 și art. 32-39 din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului  

activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost 

modificat și completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Articol unic Se constituie Comisia pentru recepția finală a lucrărilor, la investiția : ,,Consolidare 

corp drum judeţean DJ 107C: DJ 107(Teleac) - Drîmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu 

de Jos - DN7, km. 2+990 - km. 4+925 și lucrări similare pe DJ 107C",  în următoarea componență:  

 

Președinte:   Florin Claudiu ROMAN  - vicepreședinte, Consiliul Județean Alba; 

Membri:         ing. Dan Mihai POPESCU  -  director executiv, Direcția tehnică; 

                        ing. Sorin Ioan MAIER   - consilier, Direcția tehnică; 

                        Cornel CEUCA   - viceprimar, comuna Ciugud; 

                        ing. Cosmin Aurelian OLTEAN - consilier, Direcția tehnică; 

                     

Secretariatul comisiei de receptie este asigurat de Anca Mihaela DRĂGHICIU - consilier, 

Serviciul de administrare a drumurilor județene. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, Primăriei comunei Ciugud, persoanelor desemnate Direcției tehnice și Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

        Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU         
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Alba Iulia, 16  mai 2016   



 

40 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la aprobarea comisiei de concurs la  concursul organizat în data de  18 mai  2016 pentru 

ocuparea unui post vacant de farmacist şef la Farmacia cu circuit închis a Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 8360 din 16 mai 2016 cu privire la aprobarea comisiei de concurs la  

concursul organizat în data de  18 mai  2016 pentru ocuparea unui post vacant de farmacist şef la Farmacia 

cu circuit închis a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

Ținând cont de adresele Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud nr. 1287 din 12 mai  2016 şi nr. 1326 

din 16 mai 2016 înregistrate sub nr. 8291 din 13 mai 2016, respectiv nr. 8394 din 16 mai 2016 la 

registratura Consiliului Județean Alba, care conțin propuneri privind componența comisiei de concurs la 

concursul organizat în data de 18 mai 2016 pentru ocuparea unui post vacant de farmacist şef la Farmacia 

cu circuit închis a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

 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. 24 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, respectiv  a funcţiei 

de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869 

din 14 iulie 2015; 

-art. 18 şi art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea 

funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin 

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/16 noiembrie 2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Articol unic 

Aprob componenţa comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea unui post vacant de 

farmacist şef la Farmacia cu circuit închis a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, organizat în data de  

18 mai  2016: 

Preşedinte: dr. Gombos Virginia                   - medic primar pneumologie, director medical Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud 

Membri:       Agrișan Ovidiu   - farmacist primar, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 

                     Mîrza Mariana - farmacist primar, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 

Bâcu Klara  - reprezentant al Colegiului Farmaciştilor Filiala Alba 

                     ec. Ştef Gheorghe  - reprezentant al Consiliului Judeţean Alba 

Secretarul comisiei:  Voila Maria Ana                - farmacist principal, Spitalul municipal Aiud 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Biroului resurse umane, Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, persoanelor desemnate. 

        Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       Ion Dumitrel            Vasile Bumbu                  
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Alba Iulia, 17 mai 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P OZ I Ţ I E 

cu privire la reorganizarea Comisiei de selecționare a documentelor 

aflate în arhiva Consiliului Județean Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 8556/10 mai 2016 al Direcției juridice si relații publice prin care se 

propune reorganizarea Comisiei de selecționare a documentelor aflate în arhiva Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de adresa nr. SJANAB-1938-R/18 noiembrie 2015 a Arhivelor Naționale – Serviciul 

Județean Alba, respectiv Procesul verbal de recontrol desfășurat la Consiliul Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art.  11 din Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 29 și art. 30 din Instructiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de 

documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

D I S P O Z I Ţ I E 

Art. 1 Aprob reorganizarea Comisiei de selecționare a documentelor aflate în arhiva Consiliului 

Județean Alba, în următoarea componență: 

  Președinte:  Liliana NEGRUȚ   - director executiv, Direcția juridică și 

                               relații publice; 

Membri:   Angela RUSU   - consilier juridic, Direcția juridică și 

                           relații publice; 

Voichița Maria COMAN - arhitect șef, Direcția amenajarea  

    teritoriului și urbanism; 

Adriana RADU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și  

    bugete; 

Floare PERȚA  - șef serviciu administrarea drumurilor  

    județene, Direcția tehnică; 

Adrian Lucian HĂBEAN  - consilier superior, Direcția juridică și 

                               relații publice; 

Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou resurse umane; 

Romana Maria RUSU - consilier juridic, biroul audit; 

Secretar: Eugenia Letiția FLOREA  - inspector de specialitate, Direcția juridică  

      și relații publice, compartiment arhivă. 

Art. 2  Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 

Alba nr. 81 din 9 mai 2012 privind reorganizarea Comisiei de selecționare a documentelor aflate în arhiva 

Consiliului Județean Alba, își încetează aplicabilitatea. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Arhivelor Naționale – Serviciul 

Județean Alba; Direcţiei juridică şi relații publice; direcțiilor, serviciilor și birourilor din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; persoanelor nominalizate. 

        Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       Ion Dumitrel            Vasile Bumbu                  
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Alba Iulia, 18 mai 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință ordinară 

pe data de 26 mai 2016 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 In temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 

D I S P U N 

 

 Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă ordinară pe data de 26 mai 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 IC Brătianu, nr. 1). 

 Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde: 

          1. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului 

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

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a două bunuri-spații în suprafață 

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

proprietate privată a Judeţului Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Festivalului-concurs ”Cultură pentru 

cultură - 2016” 

Inițiatori : consilierii județeni Fulea Ioan, Dărămuș Marcela Eugenia, Cîra - Grigorescu 

Gabriel, Stan Marcel Ioan, Sandea Dorin - Gheorghe 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Judeţene Alba 

             Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui delegat al Consiliului Judeţean Alba în Comisia 

judeţeană de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea 

 Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate privind proiectul 

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

7. Proiect de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 167/29 

octombrie 2015 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în 

anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. 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 
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Alba Iulia, 19 mai 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ț I E 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția directă a serviciilor de elaborare 

studiu și asistență tehnică pentru realizarea 

„Planului de   menținere a calității aerului pentru Județul Alba” 

 

 

  Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 8669/19 mai 2016 al Direcției tehnice privind constituirea Comisiei de 

evaluare a ofertelor pentru achiziția directă a serviciilor de elaborare studiu și asistență tehnică pentru 

realizarea „Planului de   menținere a calității aerului pentru Județul 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. 2 și art. 19 din  O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 71 și art. 72 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din  O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

D I S P U N 

Articol unic  
În vederea evaluării ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de elaborare studiu și 

asistență tehnică pentru „Planul de menținere a calității aerului pentru Județul Alba”, se constituie o comisie 

cu atribuții în acest sens, care va avea următoarea componență: 

Președinte: 

Dan Mihai POPESCU     – director executiv,   Direcţia tehnică; 

Membri: 

Daniela DOCAN   - consilier superior,   Direcţia tehnică; 

Luminița SÂNTIMBREAN  - consilier superior,   Direcţia tehnică. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba; persoanelor desemnate în cadrul comisiei; Direcţiei tehnice din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                                                                          Avizat pentru legalitate 

PREŞEDINTE,               SECRETARUL JUDEŢULUI,                      

Ion DUMITREL               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Închiderea 

depozitelor neconforme de deşeuri din mediul urban” – Lot 3 Alba Iulia, 

în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 8704/20 mai 2016, al Direcţiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba cu privire la constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la 

obiectivul „Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri din mediul urban” – Lot 3 Alba Iulia, în cadrul 

proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba”  

 Văzând: 

- adresa Primariei Municipiului Alba Iulia nr.40056/20 aprilie 2016; 

- adresa S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L. nr . AB / CS / FH / 2201/9 mai 2016.  

 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. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 și art. 32-39 din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Punctului 10  „Recepția lucrărilor de către beneficiar” din Condiții Speciale la Contractul de 

lucrări nr. 1587 / 282 / 28 ianuarie 2015; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

D I S P O Z I Ţ I E 

Art. 1. Se constituie Comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul „Închiderea 

depozitelor neconforme de deşeuri din mediul urban” – Lot 3 Alba Iulia, în cadrul proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba”, în  următoarea componenţă: 

Preşedinte: 

Sorin Ioan BUMB   - Administrator public al Județului Alba; 

Membri: 

Mircea PETRICĂ  - consilier superior, Reprezentant Primaria municipiului Alba Iulia 

Victor Doru CETEAN  - Inspector șef, Inspectoratul de Stat în Construcţii Alba; 

Nicoleta Elena IRIMIE  - Manager adjunct proiect, UIP  SMID Alba - CJ Alba; 

Felix SOLYOM   - Responsabil tehnic 1, UIP- SMID Alba - CJ Alba; 

Cristel Sandu DĂUCEANU - Responsabil tehnic 2, UIP SMID Alba - CJ Alba; 

Aurelian Cosmin OLTEAN - Responsabil tehnic 5, UIP SMID Alba - CJ Alba; 

Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de Florin Mircea HENEGAR - Proiect Consulting 

SRL, Supervizarea lucrărilor, Lider de echipă 

Art. 2. Documentele întocmite în urma acțiunii de recepție vor fi transmise Direcției   gestionarea 

patrimoniului şi informatică, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției tehnice. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, Primăriei municipiului Alba Iulia, Inspectoratului de Stat în Construcţii Alba, 

Proiect Consulting SRL, persoanelor desemnate în cadrul comisiei, Biroului resurse umane,  Direcției 

tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

        Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei de evaluare pentru selecţia ofertelor 

şi pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, în vederea aplicării Programului Național “Lapte-

corn” în anul şcolar 2016 - 2017 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 8825/23 mai 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete privind constituirea 

Comisiei de evaluare pentru selecţia ofertelor şi pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, în 

vederea aplicării Programului Național “Lapte-corn” în anul şcolar 2016 - 2017; 

 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; 

- O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 

învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat 

şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 71, art. 72 alin. 3 şi alin. 4 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 Art. 1. Se constituie Comisia de evaluare pentru selecţia ofertelor şi pentru atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, în vederea aplicării Programului Național “Lapte-corn” constând  în 

produse de panificaţie şi lactate în anul şcolar 2016 – 2017, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: Marian Florin AITAI    director executiv al Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

 

Membri:    Elena OPRUȚA     director executiv adjunct al Direcţiei dezvoltare şi  

         bugete;   

                   Maria DAMIAN    consilier superior, Compartiment contabilitate – 

        financiar din cadrul  Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

                   Camelia Elena GALAC-VITAN  consilier superior, Compartiment Achiziții publice 

         din cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi  

         informatică; 

                  Raluca Elena GRĂDINARIU   consilier juridic superior,  Serviciul juridic – 

         contencios din cadrul  Direcţiei juridice şi relații  

         publice; 

                  Elisabeta Ana ANDRONE   șef seviciu, al Serviciului dezvoltare strategii 

        programe din cadrul  Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

                  Adina Cornelia BÎTIU-TUHUȚ  consilier superior, Compartimentul programe agenți  

                economici din cadrul  Direcţiei dezvoltare şi  

        bugete; 

 

Membri de rezervă: 

                  Camelia Ileana LAZĂR    șef seviciu, al Serviciului buget venituri din cadrul  

       Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

                  Angela RUSU     consilier juridic superior,  Serviciul juridic – 

         contencios din cadrul  Direcţiei juridice şi relații  
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         publice; 

                  Radu Octavian NEAG    consilier superior, Compartiment Achiziții publice 

         din cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi  

         informatică; 

                  Ana Monica CRĂCIUN    consilier superior, Compartiment contabilitate – 

        financiar din cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

                  Adriana RADU     consilier superior, Compartiment contabilitate – 

        financiar din cadrul  Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

                  Ioan  Ștefan OLARIU    inspector specialitate grad I, Compartiment 

        dezvoltate economică  din cadrul  Direcţiei  

        dezvoltare şi bugete. 

 Art. 2. Comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 va proceda la selecţia ofertanţilor şi 

atribuirea contractelor de achiziţie publică atât pentru produse de panificaţie cât şi pentru produse lactate 

pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 

grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în cadrul  Programului Național “Lapte-corn”, în 

anul şcolar 2016-2017. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi comunică: 

Prefectului Judetului Alba, membrilor comisiei de evaluare. 

 

 

        Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la constituirea Comisiei de recepție a serviciilor 

privind securitatea şi sănătatea în muncă și a serviciilor de medicina muncii 

pentru angajaţii Consiliului Județean Alba 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 8660  din 19 mai 2016 al Biroului resurse umane, cu privire la constituirea 

Comisiei de recepție a serviciilor privind securitatea şi sănătatea în muncă și a serviciilor de medicina 

muncii pentru angajaţii Consiliului Județean 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. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 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 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1. Se constituie Comisia de recepție a serviciilor privind securitatea şi sănătatea în muncă și 

a serviciilor de medicina muncii pentru angajaţii Consiliului Județean Alba, în următoarea componență: 

 Membri titulari: 

Horaţiu Zaharia  SUCIU  - șef birou, Biroul resurse umane; 

Ioana Silvia MATEI     - consilier, Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului; 

Anamaria POPA      - consilier, Direcția dezvoltare şi bugete.  

Membri de rezervă:  

Petruţa Rodica TODEA - consilier, Direcția dezvoltare şi bugete; 

Maria Daniela BECHEȘ     - consilier, Biroul resurse umane. 

Art. 2. Documentele întocmite în urma acțiunii de recepție vor fi transmise Biroului resurse umane 

și Direcției dezvoltare şi bugete. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba; persoanelor desemnate în cadrul comisiei; Biroului resurse umane, Direcției 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

        Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU     
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință extraordinară 

pe data de 2 iunie 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 si completările ulterioare; 

 In temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 

 

D I S P U N  

 

Art. 1 Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă extraordinară pe data de 2 iunie 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 IC Brătianu, nr. 1). 

Art. 2 Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare încheiat între Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Baroul Alba, în vederea 

organizării Conferinței ”Provocările cu care se confruntă Avocatul în Europa Secolului XXI” 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, 

proprietate publică a Județului Alba, concesionate către S.C. APA CTTA S.A,  ca urmare a realizării unor 

lucrări de investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

 

3. 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 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

la concursul organizat în data de 23 iunie 2016 pentru ocuparea a două posturi 

vacante de salvator montan gradul I 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 9126/27 mai 2016 al Biroului resurse umane cu privire la numirea comisiei 

de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat în data de 23 iunie 2016 

pentru ocuparea a două posturi vacante de salvator montan gradul I din cadrul Serviciului public Județean 

„Salvamont” Alba; 

 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. 8 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Articol unic Se constituie comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul 

pentru ocuparea a două posturi vacante de salvator montan gradul I, din cadrul Serviciului public Județean 

„Salvamont” Alba, organizat în data de 23 iunie 2016, în următoarea componenţă:  

 

Comisia de concurs: 

Președinte: Forda Lucian Onoriu  - șef serviciu - Serviciul public județean  

      „Salvamont” Alba; 

Membri: Hațegan Paul Marius - șef serviciu - Serviciul administrativ, Direcția 

 gestionarea patrimoniului și informatică; 

Susa Andrei Valentin  - salvator montan  – Serviciul public județean  

    „Salvamont” Alba; 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Președinte: Bodea Ioan              - director executiv - Direcția gestionarea  

         patrimoniului și informatică; 

Membri: Potopea Dana               - consilier juridic - Biroul resurse umane; 

Bal Daniel Mihai              - salvator montan – Serviciul public județean 

 „Salvamont” Alba; 

Secretarul comisiilor: Becheș Maria Daniela - consilier - Biroul resurse umane. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Biroului resurse umane, Serviciului public 

Județean „Salvamont” Alba, persoanelor desemnate în comisii. 

   

                                                                                             Avizat pentru legalitate 

PREŞEDINTE,               SECRETARUL JUDEŢULUI,                      

Ion DUMITREL               Vasile BUMBU 
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ORDIN NR. 175 

 

 

Prefectul judeţului Alba, Cornel Murg; 

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, art. 4 din Regulamentul-cadru 

de funcţionare a colegiului prefectural, și Referatul nr.27/6836/2016 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: 

O R D I N 

 

Art. 1.  Se convoacă în şedinţă ordinară Colegiul Prefectural al judeţului Alba, constituit în baza 

Ordinului nr. 91/2016 al Prefectului judeţului Alba, în data de 19 mai 2016, ora 09,00, la sediul Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

 

Art. 2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Raport privind activitatea desfășurată de către Comisia de verificare a modului în care au 

fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în 

localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari; 

Prezintă: dl. Traian Matiș, director executiv, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

b) Raport privind activitatea desfășurată în anul 2015 de Direcţia Judeţeană pentru  Tineret şi 

Sport Alba;  

Prezintă: d-na. Stânea Florina, director executiv interimar, Direcţia Judeţeană pentru Sport 

şi Tineret Alba; 

c) Informare asupra rezultatelor controlului  privind calitatea produselor alimentare 

comercializate cu ocazia Sărbătorilor Pascale, în pieţe, târguri, oboare, efectuat de 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Alba; 

Prezintă : dl. Emil Nistor, comisar şef, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Alba; 

d) Diverse. 

 Art. 2. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă Ministerului Afacerilor Interne, 

membrilor Colegiului Prefectural, se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului. 

 

                  Alba Iulia, 10  mai 2016 

 

                   Prefect,                          Subprefect 

               Cornel Murg                                           Mihaela Maria Albu 
  

 

 

Șef serviciu Întocmit 

              Cazacu Ovidiu                                                                                   Lehedea Corina 
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ORDINUL NR. 179 

 

Prefectul judeţului Alba – Cornel Murg; 

Văzând referatul de specialitate nr. 6777/G/SC/05.05.2016 privind reactualizarea Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în 

cadrul prefecturilor; 

          În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, emit prezentul 

 

O R D I N: 

 

Art. 1 Se reactualizează Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Alba în următoarea componenţă:  

 

 Preşedinte:  

         - Cornel Murg, prefectul judeţului Alba; 

 

 Membri:      

                       - Maria Mihaela Albu, subprefectul județului Alba; 

                       - Nelu Fleşer, şef serviciu – Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

                       - Flaviu Mircea Cozuc, director executiv - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi    

                           Inspecţie Socială Alba;  

                      - Alexandru Retegan, director executiv - Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

  - Silvia Puie, preşedinte - Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

  - Cornel Piţu, director executiv - Direcţia de Sănătate Publică Alba; 

                      - Valentin Ioan Frăcea, director general adjunct – Direcţia Generală de  

                          Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

                      - Nicolae Rusu, preşedinte – Consiliul Judeţean pentru Persoanele Vârstnice Alba; 

                      - Col.(r) Papeş Eugen, secretar - Asociaţia Judeţeană a Veteranilor de Război Alba; 

                      - Dinu Nistor, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Speranţa de Alba” ; 

                      - Blaga Vistian, preşedinte - Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir; 

                      - Neamţiu Ioan - Asociaţia Pensionarilor „Uioreana” Ocna Mureş; 

  - Marian Ioan, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Ion Buteanu” Abrud; 

  - Aurora Marcu, preşedinte - Asociaţia de Pensionari „Vârsta de Aur”Cîmpeni; 

  - Maria Jeflea, cenzor - Asociaţia de Pensionari „Seniorii Bistra” ; 

 - Andrei Barbu, președinte – Asociația Pacienților Alba.  

 

Art. 2 În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba este asigurată de către subprefectul judeţului Alba. 

Art. 3 Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice vizează în principal următoarele:  

          - Asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă 

asupra problemelor care sunt de interes pentru persoanele vârstnice. 

          - Consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative 

care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social, medical şi 

cultural, de interes al acestora.  



 

52 

         - Monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuţiilor ce revin Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.  

           Art. 4 Secretariatul Comitetului se asigură de către doamna Carmen Benga, inspector superior în 

cadrul Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, 

situaţii de urgenţă - Instituţia Prefectului judeţul Alba, cu participarea domnului Nicolae Rusu, 

preşedinte – Consiliul Judeţean pentru Persoanele Vârstnice Alba; 

Art. 5 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 173 din 26 aprilie 2016 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 6 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă persoanelor în cauză, Ministerului 

Afacerilor Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Alba. 

 

 

                 Alba Iulia, 10 mai 2016 

  

Prefect, 

Cornel Murg 
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ORDIN NR. 180 

 

 Prefectul judeţului Alba – Cornel Murg; 

 Văzând referatul de specialitate nr. 6803/G/SC/2016 privind reactualizarea Comisiei de Dialog Social a                        

judeţului Alba; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social; 

 În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia  prefectului, 

republicată, emit prezentul 

 

O R D I N: 

 

Art. 1 Se reactualizează Comisia de Dialog Social a judeţului Alba în următoarea componenţă: 

 

Preşedinte:  

 Cornel Murg, prefectul judeţului Alba; 

 Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 

Membri:  

 Maria Mihaela Albu, subprefect judeţul Alba; 

 Nelu Fleşer, şef serviciu - Instituţia Prefectului judeţul Alba; 

 Mirela Ţimonea, consilier principal - Consiliul Judeţean Alba;  

 Dorel Fiţ, inspector şef - Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 

 Flaviu Mircea Cozuc, director executiv - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba; 

 Lazăr Sorin, director executiv  adjunct- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba; 

 Alexandru Retegan, director executiv - Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

 Maria Iacob, şef administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba; 

 Silvia Puie, preşedinte, Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

 Marcela Dărămuş, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 

 Ion Radu Moldovan – titular, Confederaţia Naţională a Patronatului Român „C.N.P.R.” 

 Voicu Vușcan – supleant, Confederaţia Naţională a Patronatului Român „C.N.P.R.” 

 Valeriu Stânea – titular, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 

„C.N.I.P.M.M.R.” 

 Victor Mateş – supleant, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 

„C.N.I.P.M.M.R.” 

 Elena Lucreţia Barbu – titular, Uniunea Generală a Industriaşilor din România „U.G.I.R.” 

 Aurel Zisu- supleant, Uniunea Generală a Industriaşilor din România „U.G.I.R.” 

 Nedelcu Marian Călin, titular, Patronatul Naţional Român  

 Stelian Nicola, titular, Confederaţia Patronală Concordia 

 Valentin Oprea, titular, Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din 

România 

 Cristina Costea, titular, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăţia „CNSLR 

– Frăţia” 

 Indreica Graţiela, supleant, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăţia 

„CNSLR – Frăţia” 

 Ioan Petruţ, titular, Confederaţia naţională sindicală CARTEL ALFA 

 Ioan Neagu, supleant, Confederaţia naţională sindicală CARTEL ALFA 

 Barb Valentin, titular, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R. 

 Bogdan Rodica, supleant, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R. 
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 Albu Cristian, titular, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian 

 Gârjoabă Constantin, supleant, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian 

 Precup Mihai, titular, Blocul Naţional Sindical „B.N.S.” 

 Herlea Crăciun, supleant, Blocul Naţional Sindical „B.N.S.” 

 

       Art. 2 În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comisiei de Dialog Social Alba este asigurată de 

către subprefectul judeţului Alba. 

Art. 3 Secretariatul comisiei se asigură de către doamna Carmen Benga, inspector în cadrul Serviciului 

dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă - 

Instituţia Prefectului - judeţul Alba. 

Art. 4 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 154 din 18 aprilie 2016 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 5 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă persoanelor în cauză, Ministerului 

Afacerilor Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Alba. 

 

 

Alba Iulia, 10 mai 2016 

 

 

Prefect, 

Cornel Murg 
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ORDINUL NR. 186 

 

Prefectul judeţului Alba, Cornel MURG; 

Având în vedere referatul nr. 30 din data de 16.05.2016 prin care se propune emiterea ordinului 

pentru modificarea componenţei Comitetului de securitate şi sănătate în muncă  din cadrul Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Alba; 

Ţinând cont de prevederile art. 7 al Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, 

ale art. 57 şi următoarele din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a 

securităţii şi sănătăţii în muncă aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 

 

O R D I N: 

 

Art. 1. Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 27/2016 se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 “Componenţa Comitetului de securitate şi sănătate în muncă va avea următoarea structură: 

Preşedinte: 

 Cornel MURG, prefect al judeţului Alba; 

Membrii: 

 Daniel CIULEA, consilier - Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice 

deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă; 

 Corneliu RADU, medic medicina muncii; 

 Cosmin BARBU, agent de poliţie - Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor Alba; 

 Mihai CHIOREAN, agent de poliţie - Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple Alba; 

 Corina LEHEDEA, consilier - Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice 

deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă; 

Secretar: 

 Otto LUŢĂ, consilier - Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relaţii publice.” 

Art. 2. Serviciul financiar-contabilitate,  resurse  umane,  relaţii  publice  va  comunica prezentul 

ordin tuturor angajaţilor şi Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Alba Iulia, 16.05.2016 

 

Prefect 

Cornel MURG 

 

 

 

  



 

56 

 
 

ORDINUL NR. 190 

 

 Prefectul judeţului Alba,  Murg Cornel; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/07.10.2009 privind metodologia privind 

stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în 

vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor; 

 În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor aprobată prin Legea nr. 215/2004 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Decizia nr. 61/2016 a directorului Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba şi Decizia nr. 74/2016 a Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie – Oficiul Judeţean de 

Zootehnie Alba; 

 În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului republicată, emit 

prezentul  

 

O R D I N 

 

 Art.1. Se actualizează comisiile locale pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin 

proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 

transmisibile ale animalelor în următoarea componenţă: 

 

 a) Zona Alba   

- dr. Vaipan Dan Nicolae, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba 

- ing. Vasiu Georgeta, Agenţia Naţională pentru Zootehnie – Oficiul Judeţean de Zootehnie Alba; 

 

 b) Zona Aiud  

-  dr. Şipoş Mihai, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba 

- ing. Vasiu Georgeta, Agenţia Naţională pentru Zootehnie – Oficiul Judeţean de Zootehnie Alba; 

 

 c) Zona Sebeş  

-  dr. Jardă Octavian Marcel, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba 

- ing. Vasiu Georgeta, Agenţia Naţională pentru Zootehnie – Oficiul Judeţean de Zootehnie Alba; 

 

 d) Zona Câmpeni  

- dr. Panaitescu Mihail Corneliu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba 

- ing. Vasiu Georgeta, Agenţia Naţională pentru Zootehnie – Oficiul Judeţean de Zootehnie Alba; 

 

 e) Zona Blaj  

- dr. Igă Gabriel, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba 

- ing. Vasiu Georgeta, Agenţia Naţională pentru Zootehnie – Oficiul Judeţean de Zootehnie Alba; 

 

Art. 2. Din comisiile locale face parte şi domnul Gavrilă Florin, inspector în cadrul Instituţiei 

Prefectului Judeţul Alba, ca reprezentant al Unităţii locale de decizie din cadrul Centrului local de 

combatere a bolilor, desemnat de prefect. 

 

 Art. 3. Comisiile se completeată cu primarul sau un reprezentant al acestuia, desemnat prin 

dispoziţie a primarului unităţii administrativ teritoriale pe raza căruia se află situată gospodăria din care 

provin animalele propuse pentru despăgubiri. 

 

 Art. 4. Se revocă Ordinul nr. 189/2011 al Prefectului judeţului Alba. 
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 Art. 5. Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri 

Europene, Situaţii de Urgenţă, va comunica prezentul ordin celor în cauză, Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi va fi publicat pe site-ul instituţiei. 

          

 

Alba Iulia, 23 mai 2016 

 

 

 

Prefect, 

Cornel Murg 
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ORDINUL NR. 192 

 
Prefectul judeţului Alba – Murg Cornel; 

Având  în  vedere  prevederile prevederile art.33. lit (a) din Legea nr. 202/2006***Republicată 

privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă; 

          Ținând seama de Referatul nr. 29/24.05.2016 de nominalizare a unei persoane în Consiliul 

Consultativ al AJOFM 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 

O R D I N: 

Art. 1. Reprezentatul Instituției Prefectului – Județul Alba în consiliul Consultativ al Agenției 

Județene de Ocupare a Forței de Muncă Alba este domnul Fleșer Nelu-șef serviciu în cadrul instituției. 

         Art. 2.  Acest ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, Agenției Județene de Ocupare a 

Forței de Muncă Alba. De asemenea, ordinul va fi transmis Ministerului Afacerilor Interne și se va afişa pe 

site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba.             

Alba Iulia, 24.05.2016 

Prefect, 

Cornel Murg 

                           

                                                                                                                                           Vizat 

                                                                                                                                            Şef serviciu, 

                                                                                                                                                Ovidiu Cazacu 
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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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