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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile 

aparținând domeniului public al Județului Alba, aflate în administrarea Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile 

aparținând domeniului public al Județului Alba, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea datelor de identificare ale 

unor bunuri imobile aparținând domeniului public al Județului Alba, aflate în administrarea Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 13549/3 august 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 1383/27 ianuarie 2016 a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia înregistrată la 

Consiliul Județean Alba cu nr. 1379/27 ianuarie 2016; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 59/24 aprilie 2003 privind aprobarea protocoalelor 

de preluare a imobilelor compuse din construcții și terenuri aferente, în care își desfășoară activitatea 

unitățile sanitare de interes județean și stabilirea modului de administrare a acestora, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Contractului de administrare nr. 1324-1479/26 februarie 2004 de transmitere a dreptului de 

administrare de la Consiliul Județean Alba către Spitalul Județean Alba asupra unor imobile aparținând 

domeniului public al Județului Alba, cu modificările și completările ulterioare. 

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;  

- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba, (pozițiile cu nr. 27 și nr. 32), astfel cum au fost 

completate și modificate prin H.G. nr. 831/2014; 

 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. (1) Se aprobă modificarea Poziției nr. crt. 27 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Alba referitoare la imobilul în care își are sediul Secția de Boli Infecțioase 

aparținătoare Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, str. Decebal nr. 20, în 

sensul că adresa imobilului va fi municipiul Alba Iulia, str. Decebal nr. 3. 

            (2) Coloana nr. 3 a Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Alba, la poziția nr. crt. 27 va avea următorul cuprins: “Imobil situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Decebal nr. 3, înscris în C.F. nr. 3083 Alba Iulia, cu nr. top 1908/15/5 și 1895/1, compus din: 

clădire spital contagioase, având un regim de înălţime P+2E, cu suprafaţa construită de 571,88 mp, 

realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din 
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ţiglă; garduri și împrejmuiri. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.503 mp. Vecinătăţi: Est – Str. Decebal, 

Sud – Imobil proprietate privată, Vest – Şanţurile Cetăţii Alba Iulia, Nord  – Imobil proprietate privată”.  

Art. 2. (1) Se aprobă modificarea Poziției nr. crt. 32 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Alba referitoare la imobilul în care își are sediul dispensarul TBC 

aparținător Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, str. Crișanei nr. 1, în 

sensul că adresa imobilului va fi municipiul Alba Iulia, str. Crișanei nr. 1A. 

            (2) Coloana nr. 3 a Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Alba, la poziția nr. crt. 32 va avea următorul cuprins: “Imobil situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Crişanei nr. 1A, înscris în C.F. nr. 32924 Alba Iulia,  nr. top 1655/2/1/1/2, 1656/2/1/1/2, 

1655/2/1/1/3, 1656/2/1/1/3, 1655/2/1/1/1/b, 1656/2/1/1/1/b, 1655/2/1/1/2/1 şi 1656/1/1/1/2/1, format din: 

clădire dispensar, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa construită de 407 mp, realizată din: 

fundaţii de beton, zidărie din plăci prefabricate din beton şi acoperiş tip terasă. Suprafaţa utilă totală este 

de 314, 53 mp, din care: 94,77 mp – la parter şi 219,76 mp – la etaj. Teren aferent în suprafaţă totală de 

1.169 mp. Vecinătăţi: Est – proprietar particular, Sud – Str. Crişanei, Vest – drum, Nord  – proprietar 

particular ”. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 

Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Nr. 131  

Alba Iulia,  25 august 2016   



 

8 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea dreptului de administrare asupra unui bun imobil, aparținând domeniului public 

al Județului Alba,  instituit în favoarea Camerei Agricole Județene Alba prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 30/27 noiembrie 2011 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a Camerei Agricole Județene 

Alba asupra unui bun imobil, aparținând domeniului public al Județului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a 

Camerei Agricole Județene Alba asupra unui bun imobil, aparținând domeniului public al Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13585/3 august 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 391/2 august 2016 a Camerei Agricole Județene Alba înregistrată la Consiliul 

Județean Alba cu nr. 13496/3 august 2016; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 30/27 ianuarie 2011 privind 

aprobarea transmiterii Camerei Agricole Județene Alba, a dreptului de administrare asupra bunului 

imobil situate în orașul Abrud, str. Avram Iancu nr. 1A, județul Alba. 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, 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;  

- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 2 alin. 2 din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri 

aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

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

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba, astfel cum au fost completate și modificate prin 

H.G. nr. 831/2014; 

 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 încetarea dreptului de administrare asupra bunului imobil situat administrativ în 

orașul Abrud, str. Avram Iancu nr. 1A, județul Alba, proprietate publică a Județului Alba, instituit în 

favoarea Camerei Agricole Județene Alba prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 30/27 noiembrie 

2011. 

Art. 2. Predarea-preluarea imobilului la care se face referire în art. 1 se face pe bază de protocol 

încheiat între Camera Agricolă Județeană Alba și Consiliul Județean Alba, în termen de 30 de zile de la 

data adoptării prezentei hotărâri.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Camerei Agricole Județene Alba, Direcţiei 

juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr. 132 

Alba Iulia,  25 august 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de rectificare 

a suprafeţei imobilului - proprietate publică a Judeţului Alba, 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de rectificare a suprafeţei 

imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, proprietate publică a 

Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de 

rectificare a suprafeţei imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 

9, proprietate publică a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 14153/12 august 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, 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;  

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

- Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a 

documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, 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 rectificarea suprafeţei imobilului teren și construcții având categoria de folosință 

„curți, construcții”, respectiv „construcții administrative și social culturale - Centru de servicii 

comunitare”, înscris în C.F. nr. 79570 Alba Iulia sub nr. cad 5392, nr. top. 2010/3, 2012/3, 2010/2/1 şi 

2012/2/1, în suprafață măsurată de 2390 mp.  

Art. 2. Se însușește documentația topo-cadastrală de rectificare a suprafeţei imobilului prevăzut la 

art. 1, ce se constituie în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea operațiunii 

de rectificare a suprafeţei în Cartea Funciară şi a dreptului de proprietate în favoarea Județului Alba prin 

Consiliul Județean, asupra terenului aferent, precum și a construcției edificate pe acesta, ca făcând parte 

din domeniul public al Județului Alba. 

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

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Biroului de Cadastru și Publicitate I mobiliară 

Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relații publice şi Direcţiei gestionarea patrimoniului din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

Nr. 133 

Alba Iulia,  25 august 2016  

 

NOTĂ: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA nr. 133/25august 2016  este 

publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

pentru perioada 2008-2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean 

Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, 

nr. 59/2016 , nr. 61/2016 și nr. 115/2016 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile 

Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 

155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016, nr. 61/2016 și nr. 115/2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Judeţul Alba, prelungit 

succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 

61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016, nr. 61/2016 și nr. 115/2016; 

- raportul de specialitate nr. 13879 din 9 august 2016 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 2961/29 iulie 2016 a Primăriei comunei Săliștea, privind propunerea de actualizare a 

programului de transport județean prin modificarea numărului de curse pe traseul Cugir-Săliștea 

(înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 13297/29 iulie 2016); 

- adresa nr. 297/8 august 2016 a operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, privind 

acordul, în calitate de prestator al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate 

pe acest traseu (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 13829/9 august 2016); 

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

juridică și ordine publică; 

Ţinând cont de prevederile: 

- art. 15 lit. c  din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1 

iulie 2008 – 31 decembrie 2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean 

Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, 

nr. 59/2016, nr. 61/2016 și nr. 115/2016 

Având în vedere prevederile: 

       - art. 2 alin. 1, art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 

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

       - art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. c şi art. 18 alin. 1  lit. d din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

  - art. 17 lit. c  din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 1 iulie 2008 – 31 decembrie 2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin 

Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 

111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016, nr. 61/2016 și nr. 115/2016, prin modificarea 

numărului de curse pe traseul Cugir - Săliștea, în sensul suplimentării cu o cursă a acestui traseu,  potrivit 

anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

       Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției Teritoriale a Autorității Rutiere Române 

Alba, Primăriei comunei Săliștea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, Direcţiei juridică 

şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 134 

Alba Iulia,  25 august 2016  
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Anexa la Hotărârea  

  Consiliului Județean Alba nr. 134/25 august 2016 

 
Modificare număr curse pe traseul Cugir-Săliștea 

 

 
  Nr. 

ofer- 

tă 

Nr. 

gru-

pă 

Cod 

tra- 

seu 

A B C Km 

pe 

sens 

Nr. curse 

planificate 

Capacitate 

minimă 

de 

transport 

(locuri) 

Nr. vehicule 

necesare 

Program circulaţie Zilele în 

 care  

circulă Autog. 

/loc. 

Localitate 

intermediară 

Autog. 

/loc. 

active rrezerve 

 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

26 26 079 Cugir  Săliştea 25 7 23 1  06:40 

 

07:15 

 

 

06:00 06:35 1,2,3,4,5 

 

           08:00 08:35 

 

 

07:15 07:50 

 

1,2,3,4,5 

 

           *12:00 12:35 

 

09:00 09:35 

 

1,2,3,4,5 

 
           11:55 12:30 07:00 

 

07:35 6,7 

(circulă până 

la UMC II) 

           15:10 15:45 16:05 16:40 1,2,3,4,5 

(circulă până 

la UMC II) 

           17:15 17:40 

 

 

21:30 22:05 1,2,3,4,5 

 

  

 

         23:10 23:45 14:00 14:35 1,2,3,4,5 

(circulă până 

la UMC II) 

                                                                                                                                                    * suplimentare cu o cursă 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

         PREŞEDINTE,                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                          ION DUMITREL                                                    Vasile BUMBU       
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul 

,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 2007-2013, 

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea 

economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Municipiului Aiud, precum și 

retragerea Județului Alba prin Consiliul Județean Alba din calitatea de membru al Asociației 

ROSEA 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile 

achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” finanțat prin 

POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 

6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul Municipiului Aiud 

precum și retragerea Județului Alba prin Consiliul Județean Alba din calitatea de membru al Asociației 

ROSEA; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor 

bunuri mobile achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi 

sociale” finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul 

major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul 

Municipiului Aiud precum și retragerea Județului Alba prin Consiliul Județean Alba din calitatea de 

membru al Asociației ROSEA; 

- raportul de specialitate nr. 13568/3 august 2016 comun al Direcției dezvoltare şi bugete și 

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

- adresa Consiliului Județean Alba nr. 13154 din data de 27 iulie 2016 transmisă spre informare 

Consiliului local al municipiului Aiud cu privire la bunurile ce urmează a fi disponibilizate;  

- adresa Consiliului local al municipiului Aiud nr. 14380/3 august 2016 prin care își exprimă 

acordul de preluare fără plată a bunurilor disponibilizate din patrimoniul Județului Alba; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Ţinând cont de prevederile: 

- art. 11.2 din Statutul Asociației ROSEA; 

- procedurii operaționale din 29 aprilie 2013 privind transferul bunurilor fără plată, elaborată de 

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c și art. 121 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 1 coroborat cu Anexa nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

- art. 5 alin. 3 lit. c din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 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 transmiterea fără plată din patrimoniul Județului Alba în patrimoniul Municipiului 

Aiud, a  bunurilor mobile prevăzute în Anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, achiziționate prin 

Contractul de finanțare al proiectului ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, 

finanțat prin POSDRU/84/61/S/53560/2010, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul 

major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale. 
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Art. 2. Transmiterea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces verbal de predare-

preluare, aprobat de președintele Consiliului Județean Alba, precum și de primarul Municipiului Aiud. 

Art. 3. După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind intrarea în 

gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al municipiului Aiud îi revine obligația de a 

menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 

Art. 4. Se aprobă retragerea Județului Alba prin Consiliul Județean Alba din calitatea de membru al 

Asociației ROSEA, cu sediul în localitatea Sîncrai (municipiul Aiud), str. Andrei Mureșanu nr. 100, județul 

Alba. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Consiliului director al Asociației ROSEA, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea 

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

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Nr. 135 

Alba Iulia,  25 august 2016   
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 135/25 august 2016 

 

 

Lista de bunuri ce vor fi transmise fără plată,  

din patrimoniul Județului Alba 

 în patrimoniul Municipiului Aiud 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri  Cantitate  

1.  Pulverizator  efco at800 1 buc 

2.  Cultivator pt tractor jt130 1 buc 

3.  Mașină de ambalat butași 1 buc 

4.  Plug de scos trandafiri  1 buc  

5.  Pulverizator pentru tractor m2403004 1 buc 

6.  Tractor agricol Foton FT 254 1 buc 

7.  Flipchard magnetic 70x100 1 buc 

8.  Kit instalare config 4.16 centrală tel 1 buc 

9.  Mobilier dublare balustradă  1 buc 

10.  Pachet PBX  ramcom Av20 1 buc 

11.  Pompă ulei 1 buc 

12.  Scaun vizitator  10 buc 

13.  Ștanță plană cutii arhivare doc tip I 1 buc 

14.  Ștanță plană cutii arhivare doc tip II 1 buc 

15.  Ștanță plană cutii confecții metalice 1 buc 

16.  Ștanță plană cutii pentru patiserie cofetărie 3 buc 

17.  Ștanță plană cutii pizza 1 buc 

18.  Ștanță plană pentru dosare cu șină 1 buc 

19.  Ștanță plană pentru dosare plic 1 buc 

20.  Stingător P6 4 buc 

21.  Tabletă grafică 1 buc 

22.  Transpalet manual 1 buc 

23.  Trusă chei fixe 1 buc 

24.  Calculator  Fujitsu esprimo 1 buc 

25.  Masă semigrafică vacuum 40x60 1 buc 

26.  Mașină de ștanțat ml 750 1 buc 

27.  Sistem configurare centrală  1 buc 

28.  Videoproiector Epson 3LCD 1 buc 

 

                                        

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul 

,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 2007-2013, 

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea 

economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Municipiului Blaj 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile 

achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” finanțat prin 

POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 

6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul Municipiului Blaj; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor 

bunuri mobile achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi 

sociale” finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul 

major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul 

Municipiului Blaj; 

- raportul de specialitate nr. 13569/3 august 2016 comun al Direcției dezvoltare şi bugete și 

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

- adresa Consiliului Județean Alba nr. 12636 din data de 20 iulie 2016 transmisă spre informare 

Consiliului local al municipiului Blaj cu privire la bunurile ce urmează a fi disponibilizate;  

- adresa Consiliului local al municipiului Blaj nr. 15534/27 iulie 2016 prin care își exprimă 

acordul de preluare fără plată a bunurilor disponibilizate din patrimoniul Județului Alba; 

Ţinând cont de prevederile procedurii operaționale din 29 aprilie 2013 privind transferul 

bunurilor fără plată, elaborată de Direcția dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c și art. 121 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 1 coroborat cu Anexa nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

 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 transmiterea fără plată din patrimoniul Județului Alba în patrimoniul Municipiului 

Blaj, a  bunurilor mobile prevăzute în Anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, achiziționate prin 

Contractul de finanțare al proiectului ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, 

finanțat prin POSDRU/84/61/S/53560/2010, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul 

major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale. 

Art. 2. Transmiterea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces verbal de predare-

preluare, aprobat de președintele Consiliului Județean Alba, precum și de primarul municipiului Blaj. 

Art. 3. După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind intrarea în 

gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al municipiului Blaj îi revine obligația de a menține 

destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al municipiului Blaj, Direcţiei 

juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

                                                                                           

   

 

 

 

Nr. 136 

Alba Iulia,  25 august 2016  

 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 136/25 august 2016 

 

 

 

 

Lista de bunuri ce vor fi transmise fără plată,  

din patrimoniul Județului Alba 

 în patrimoniul Municipiului Blaj 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire bunuri  Cantitate  

1.  Calculator Fujitsu esprimo 1 buc 

2.  Echipament de tipărire și de grafică 1 buc 

3.  Sistem configurare centrală 1 buc 

4.  Flipchart magnetic 70x100 1 buc 

5.  Kit instalare config 4/16 centrală telefonică 1 buc 

6.  Pachet PBXramcom Av20 1 buc 

7.  Scaune vizitatori 10 buc 

8.  Stingător P6 4 buc 

9.  Tabletă grafică 1 buc 

10.  Videoproiector Epson 3LCD 1 buc 

 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul 

,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 2007-2013, 

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea 

economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Municipiului Sebeș 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile 

achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” finanțat prin 

POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 

6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul Municipiului Sebeș; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor 

bunuri mobile achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi 

sociale” finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul 

major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul 

Municipiului Sebeș; 

- raportul de specialitate nr. 13570/3 august 2016 comun al Direcției dezvoltare şi bugete și 

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

- adresa Consiliului Județean Alba nr. 12637 din data de 20 iulie 2016 transmisă spre informare 

Consiliului local al municipiului Sebeș cu privire la bunurile ce urmează a fi disponibilizate;  

- adresa Consiliului local al municipiului Sebeș nr. 30573/30586/27 iulie 2016 prin care își 

exprimă acordul de preluare fără plată a bunurilor disponibilizate din patrimoniul Județului Alba; 

Ţinând cont de prevederile procedurii operaționale din 29 aprilie 2013 privind transferul 

bunurilor fără plată, elaborată de Direcția dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c și art. 121 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 1 coroborat cu Anexa nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

 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 transmiterea fără plată din patrimoniul Județului Alba în patrimoniul Municipiului 

Sebeș, a  bunurilor mobile prevăzute în Anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, achiziționate prin 

Contractul de finanțare al proiectului ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, 

finanțat prin POSDRU/84/61/S/53560/2010, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul 

major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale. 

Art. 2. Transmiterea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces verbal de predare-

preluare, aprobat de președintele Consiliului Județean Alba, precum și de primarul municipiului Sebeș. 

Art. 3. După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind intrarea în 

gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al municipiului Sebeș îi revine obligația de a 

menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 
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Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al municipiului Sebeș, Direcţiei 

juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

   

 

 

 

 

 

Nr. 137 

Alba Iulia,  25 august 2016  

 

Anexa la Hotărârea  

a Consiliului Județean Alba nr. 137/25 august 2016 

 

 

Lista de bunuri ce vor fi transmise fără plată,  

din patrimoniul Județului Alba 

 în patrimoniul Municipiului Sebeș 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire bunuri  Cantitate  

1.  Calculator Fujitsu celsius 1 buc 

2.  Echipament fotocopiere tip 1 shinko 1 buc 

3.  Echipament fotocopiere tip 2 canon  1 buc 

4.  Aparat foti Fuji finepix 1 buc 

5.  Capsator kw trio5000 1 buc 

6.  Ghilotină manuală 1 buc 

7.  Laminator A3 1 buc 

8.  Perforator cap. mare 1 buc 

9.  Riglă magnetică 1 buc 

10.  Scaun ergonomic 2 buc 

11.  Suport tăiere plastic 1 buc 

12.  Tabletă grafică 1 buc 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul 

,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 2007-2013, 

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea 

economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Orașului Abrud 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile 

achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” finanțat prin 

POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 

6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul orașului Abrud; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor 

bunuri mobile achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi 

sociale” finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul 

major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul 

orașului Abrud; 

- raportul de specialitate nr. 13571/3 august 2016 comun al Direcției dezvoltare şi bugete și 

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

- adresa Consiliului Județean Alba nr. 12635 din data de 20 iulie 2016 transmisă spre informare 

Consiliului local al orașului Abrud cu privire la bunurile ce urmează a fi disponibilizate;  

- adresa Consiliului local al orașului Abrud nr. 12337/22 iulie 2016 prin care își exprimă acordul 

cu privire la inițierea unui proiect de hotărâre privind preluarea fără plată a bunurilor disponibilizate din 

patrimoniul Județului Alba, proiect ce va fi dezbătut în ședința din luna august 2016; 

Ţinând cont de prevederile procedurii operaționale din 29 aprilie 2013 privind transferul 

bunurilor fără plată, elaborată de Direcția dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c și art. 121 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 1 coroborat cu Anexa nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

 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 transmiterea fără plată din patrimoniul Județului Alba în patrimoniul Orașului 

Abrud, a  bunurilor mobile prevăzute în Anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, achiziționate prin 

Contractul de finanțare al proiectului ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, 

finanțat prin POSDRU/84/61/S/53560/2010, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul 

major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale. 

Art. 2. Transmiterea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces verbal de predare-

preluare, aprobat de președintele Consiliului Județean Alba, precum și de primarul orașului Abrud. 

Art. 3. După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind intrarea în 

gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al orașului Abrud îi revine obligația de a menține 

destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 
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Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al orașului Abrud, Direcţiei 

juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

   

 

 

 

 

 

Nr. 138 

Alba Iulia,  25 august 2016  

 

 

 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 138/25 august 2016 

 

 

 

Lista de bunuri ce vor fi transmise fără plată,  

din patrimoniul Județului Alba 

 în patrimoniul Orașului Abrud 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire bunuri  Cantitate  

1.  Calculator Fujitsu esprimo 1 buc 

2.  Echipament de tipărire și de grafică 1 buc 

3.  Sistem configurare centrală  1 buc 

4.  Flipchard magnetic 70x100 1 buc 

5.  Kit instalare config 4/16 centrală tel 1 buc 

6.  Pachet PBX ramcom Av20 1 buc  

7.  Scaune vizitatori  10 buc 

8.  Stingător P6 2 buc 

9.  Tabletă grafică  1 buc 

10.  Videoproiector Epson 3 LCD 1 buc 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

  



 

22 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul 

,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 2007-2013, 

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea 

economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Orașului Cugir 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile 

achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” finanțat prin 

POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 

6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul orașului Cugir; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor 

bunuri mobile achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi 

sociale” finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul 

major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul 

orașului Cugir; 

- raportul de specialitate nr. 13572/3 august 2016 comun al Direcției dezvoltare şi bugete și 

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

- adresa Consiliului Județean Alba nr. 12638 din data de 20 iulie 2016 transmisă spre informare 

Consiliului local al orașului Cugir cu privire la bunurile ce urmează a fi disponibilizate;  

- adresa Consiliului local al orașului Cugir nr. 4751/26 iulie 2016 prin care își exprimă acordul cu 

privire la preluarea fără plată a bunurilor disponibilizate din patrimoniul Județului Alba, proiect ce va fi 

dezbătut în ședința din luna august 2016; 

Ţinând cont de prevederile procedurii operaționale din 29 aprilie 2013 privind transferul 

bunurilor fără plată, elaborată de Direcția dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c și art. 121 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 1 coroborat cu Anexa nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

 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 transmiterea fără plată din patrimoniul Județului Alba în patrimoniul Orașului 

Cugir, a  bunurilor mobile prevăzute în Anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, achiziționate prin 

Contractul de finanțare al proiectului ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, 

finanțat prin POSDRU/84/61/S/53560/2010, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul 

major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale. 

Art. 2. Transmiterea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces verbal de predare-

preluare, aprobat de președintele Consiliului Județean Alba, precum și de primarul orașului Cugir. 

Art. 3. După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind intrarea în 

gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al orașului Cugir îi revine obligația de a menține 

destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 
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Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al orașului Cugir, Direcţiei 

juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

   

 

 

Nr. 139 

Alba Iulia,  25 august 2016  

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 139/25 august 2016 

 

 

Lista de bunuri ce vor fi transmise fără plată,  

din patrimoniul Județului Alba 

 în patrimoniul Orașului Cugir 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri  Cantitate  

1.  Calculator Fujitsu esprimo 1 buc 

2.  Motocultor 720 gx270 freza 66 1 buc 

3.  Sistem configurare centrală 1 buc 

4.  Solar prof 8*30, ht=2.35 1 buc 

5.  Cazma  3 buc 

6.  Flipchard magnetic 70x100 1 buc 

7.  Foarfece flori și vie 3 buc 

8.  Foarfece multifuncționale 1 buc 

9.  Găleată 10 L 5 buc 

10.  Gard plastic 120 cm, 25 ml/rolă 400 ml 

11.  Greblă  1 buc 

12.  Kit instalare config 4/16 centrală tel 1 buc 

13.  Lopată  1 buc 

14.  Lopată zăpadă aluminiu 1 buc 

15.  Pachet PBX ramcom AV20  1 buc 

16.  Plantatoare  4 buc 

17.  Plantator bulbi 4 buc 

18.  Roabă  1 buc 

19.  Săpăligă dreaptă cu coadă 150 3 buc 

20.  Stingător P6 4 buc 

21.  Stropitoare plastic 10 L 3 buc 

22.  Stropitoare plastic 5 L 3 buc 

 

 

                             CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul 

,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 2007-2013, 

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea 

economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Orașului Zlatna 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile 

achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” finanțat prin 

POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 

6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul orașului Zlatna; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor 

bunuri mobile achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi 

sociale” finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul 

major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul 

orașului Zlatna; 

- raportul de specialitate nr. 13573/3 august 2016 comun al Direcției dezvoltare şi bugete și 

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

- adresa Consiliului Județean Alba nr. 12639 din data de 20 iulie 2016 transmisă spre informare 

Consiliului local al orașului Zlatna cu privire la bunurile ce urmează a fi disponibilizate;  

- adresa Consiliului local al orașului Zlatna nr. 10246/27 iulie 2016 prin care își exprimă acordul 

privind preluarea fără plată a bunurilor disponibilizate din patrimoniul Județului Alba, proiect ce va fi 

dezbătut în ședința din luna august 2016; 

Ţinând cont de prevederile procedurii operaționale din 29 aprilie 2013 privind transferul 

bunurilor fără plată, elaborată de Direcția dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c și art. 121 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 1 coroborat cu Anexa nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

 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 transmiterea fără plată din patrimoniul Județului Alba în patrimoniul Orașului 

Zlatna, a  bunurilor mobile prevăzute în Anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, achiziționate prin 

Contractul de finanțare al proiectului ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, 

finanțat prin POSDRU/84/61/S/53560/2010, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul 

major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale. 

Art. 2. Transmiterea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces verbal de predare-

preluare, aprobat de președintele Consiliului Județean Alba, precum și de primarul orașului Zlatna. 

Art. 3. După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind intrarea în 

gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al orașului Zlatna îi revine obligația de a menține 

destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului 
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Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al orașului Zlatna, Direcţiei 

juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

                                                                                           

 

Nr.  140 

Alba Iulia,  25 august 2016  

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 140/25 august 2016 

 

Lista de bunuri ce vor fi transmise fără plată,  

din patrimoniul Județului Alba 

 în patrimoniul Orașului Zlatna 

 

 

 

 

      

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

                                                                                           

    

Nr. 

crt. 

Denumire bunuri  Cantitate  

1.  Calculator Fujitsu esprimo 1 buc 

2.  Motocultor 720 gx270 freza 66 1 buc 

3.  Sistem configurare centrală 1 buc 

4.  Solar prof 6*30, ht=2.35 1 buc 

5.  Birou  4 buc 

6.  Cazma 3 buc 

7.  Cuier cu ladă 1 buc 

8.  Cuier stinghii 2 buc 

9.  Distribuitor semințe cu coadă 2 buc 

10.  Dulap 2 uși 2 buc 

11.  Dulap fără uși 2 buc 

12.  Flipchart magnetic 70x100 1 buc 

13.  Foarfece flori și vie 1 buc 

14.  Foarfece multifuncționale 1 buc 

15.  Găleată 10 L 4 buc 

16.  Greblă 2 buc 

17.  Kit instalare config 4/16 centrală tel 1 buc 

18.  Lopată  2 buc 

19.  Lopată zăpadă aluminiu 1 buc 

20.  Masă 6 buc + 2 capete 1 buc 

21.  Mascare centrală 1 buc 

22.  Pachet PBX ramcom Av20 1 buc 

23.  Plantatoare  1 buc 

24.  Plantatori bulbi 3 buc 

25.  Roabă  1 buc 

26.  Săpăligă dreaptă cu coadă 150 3 buc 

27.  Scaun ergonomic 3 buc 

28.  Scaun vizitatori  15 buc 

29.  Scaun vizitatori  10 buc 

30.  Stingător P6 2 buc 

31.  Stropitoare plastic 10 L  4 buc 

32.  Stropitoare plastic 5 L 4 buc 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul 

,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 2007-2013, 

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea 

economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba, precum și retragerea Județului Alba prin Consiliul Județean 

Alba din calitatea de membru al Asociației ECOU 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile 

achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” finanțat prin 

POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 

6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, precum și retragerea Județului Alba prin Consiliul Județean 

Alba din calitatea de membru al Asociației ECOU; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor 

bunuri mobile achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi 

sociale” finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul 

major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, precum și retragerea Județului Alba 

prin Consiliul Județean Alba din calitatea de membru al Asociației ECOU; 

- raportul de specialitate nr. 13574/3 august 2016 comun al Direcției dezvoltare şi bugete și 

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

- adresa Consiliului Județean Alba nr. 13152 din data de 27 iulie 2016 transmisă spre informare 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba cu privire la bunurile ce urmează a fi 

disponibilizate;  

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba nr. 8444/1 august 

2016 prin care își exprimă acordul cu privire la preluarea fără plată a bunurilor disponibilizate din 

patrimoniul Județului Alba, proiect ce va fi dezbătut în ședința din luna august 2016; 

Ţinând cont de prevederile: 

- procedurii operaționale din 29 aprilie 2013 privind transferul bunurilor fără plată, elaborată 

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

- art. 11.2 din Statutul Asociației ECOU;  

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c și art. 121 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 1 coroborat cu Anexa nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

- art. 5 alin. 3 lit. c din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 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 transmiterea fără plată din patrimoniul Județului Alba în patrimoniul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, a  bunurilor mobile prevăzute în Anexa - parte 

integrantă a prezentei hotărâri, achiziționate prin Contractul de finanțare al proiectului ,,Incluziune socială şi 

pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU/84/61/S/53560/2010, Axa prioritară 6 – 

Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale. 
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Art. 2. Transmiterea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces verbal de predare-

preluare, aprobat de președintele Consiliului Județean Alba, precum și de directorul general al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. 

Art. 3. După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind intrarea în 

gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba îi 

revine obligația de a menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 

Art. 4. Se aprobă retragerea Județului Alba prin Consiliul Județean Alba din calitatea de membru al 

Asociației ECOU, cu sediul în localitatea Hăpria (comuna Ciugud), nr. 176, județul Alba. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, Consiliului director al Asociației ECOU, Direcţiei juridică şi relații publice, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

                                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 141 

Alba Iulia,  25 august 2016   
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 141/25 august 2016 

 

 

Lista de bunuri ce vor fi transmise fără plată,  

din patrimoniul Județului Alba 

 în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri  Cantitate  

1.  Accesorii compresor 1 buc 

2.  Aspirator abs 2480 1 buc 

3.  Asprsor alamă 4 buc 

4.  Burghie ll6 tig 1 buc 

5.  Ciocan  2 buc 

6.  Compresor monofazat 190l/min 50l 1 buc 

7.  Cuțit rindeluire 410x30x3 2 set 

8.  Echer 500mm 1 buc 

9.  Ferăstrău circular manual Makita  1 buc 

10.  Ferăstrău pentru decupat Makita 1 buc 

11.  Firez  1 buc 

12.  Foarfece vie  2 buc 

13.  Freză de profilare 1 buc 

14.  Freză universală  1 buc 

15.  Furtun diam 100mm 5 ml 

16.  Greblă  2 buc 

17.  Greblă frunze 1 buc 

18.  Hârleț 2 buc 

19.  Lopată  2 buc 

20.  Mașină de frezat Makita 1 buc 

21.  Mașină de găurit și înșurubat Makita 1 buc 

22.  Mașină de șlefuit cu bandă Makita 1 buc 

23.  Menghină tâmplărie 800*120mm 2 buc 

24.  Nivelă 50cm 1 buc 

25.  Pânză circulară ksb 300 1 buc 

26.  Pistol com 2 buc 

27.  Pistol pentru vopsit 1 buc 

28.  Rindea electrică Makita 1 buc 

29.  Roabă  1 buc 

30.  Ruletă  1 buc 

31.  Ruletă 5m 1 buc 

32.  Set burghie alpen 1 set 

33.  Set dălți tâmplărie  2 set 

34.  Set freze Bosch 1 set 

35.  Tăvălug  1 buc 

36.  Topor  1 buc 

37.  Triple  3 buc 

38.  Compresor Makita 1 buc 

39.  Ferăstrău de mână tăieri înclinate Makita 1 buc 

40.  Mașină universală de tâmplărie cu 5 operații  1 buc 

41.  Motocultor Husqvarna 785hx 1 buc 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de cooperare pentru aplicarea  proiectului de interes public judeţean 

„Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în Judeţul  Alba” încheiat între Consiliul 

Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru aplicarea  proiectului 

de interes public judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în Judeţul  Alba” 

încheiat între Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului 

Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru 

aplicarea  proiectului de interes public judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență 

în Judeţul  Alba” încheiat între Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Unirea” al Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13671 din 4 august 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- nota de fundamentare nr. 207000 din 8 august 2016 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Unirea” al Județului Alba; 

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

strategii  și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu 

de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 8 și art. 91 alin. 6 lit. a din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 25 din Legea nr. 481/8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- capitolul 5, art. 20 din O.G. nr. 88/30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, 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 Acordul de cooperare pentru aplicarea  proiectului de interes public judeţean 

„Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în Judeţul  Alba” încheiat între Consiliul 

Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, potrivit anexei  – 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul Secretarului Județului Alba, prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Unirea” al Județului Alba, Direcţiei juridică şi relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

                                                                                       

Nr. 142 

Alba Iulia,  25 august 2016   

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 142/25 august 2016 

        JUDEȚUL ALBA,                                          INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII 

                     prin                                                                DE URGENŢĂ “UNIREA” AL 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                       JUDEŢULUI ALBA                                                                            

                    

    Nr. …………. din ………..….……                Nr. …………. din ………..….…… 

 

ACORD DE COOPERARE 

pentru aplicarea Proiectului de interes public judeţean 

„Creşterea eficienţei intervenţiilor la situații de urgență în Judeţul Alba” 

 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 20 din O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 25 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 

- art. 33 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă; 

- art.35 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul preşedinte al Consiliului 

Judeţean Alba, ION DUMITREL,  

și 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „UNIREA” AL JUDEŢULUI 

ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr. 10, judeţul Alba, reprezentat legal prin 

domnul inspector şef, colonel DOREL SOFICA, 

denumite în continuare părţi, au convenit la încheierea prezentului acord de cooperare. 

 

Capitolul I – Scopul acordului 

 

Art. 1. Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Judeţului Alba prin 

asigurarea resurselor financiare pentru realizarea studiului de fezabilitate, expertize, avize, acorduri și a 

proiectului tehnic, documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi detaliile de 

execuție, în vederea construirii unei clădiri P+1 în curtea inspectoratului, pentru gararea tehnicii de 

intervenţie şi realizarea de spaţii de lucru.  

 

Capitolul II – Obiectivele acordului 

Art. 2.  

1. Creşterea capacităţii operaţionale a structurilor de intervenţie; 

2. Realizarea unor spaţii de lucru adecvate pentru buna funcţionare a structurilor inspectoratului, 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Judeţean de Conducere şi Coordonare a 

Intervenţiilor; 

3. Menţinerea tehnicii de intervenție în permanentă stare de operativitate, indiferent de starea vremii 

sau anotimp; 

4. Creșterea nivelului de protecţie al cetăţenilor din Judeţul Alba; 

5. Creșterea gradului de încredere al populaţiei în autorităţile locale şi cele profesioniste în domeniul 

situaţiilor de urgenţă, reflectat în sondajele publice. 

  

Capitolul III – Obligaţiile părţilor 

Art. 3. Pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor prezentului acord, părţile îşi 

asumă următoarele obligaţii: 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

► Asigurarea sumei de 70.000 lei, reprezentând costul studiului de  fezabilitate, expertize, avize, 

acorduri  (30.000 lei) și a proiectului tehnic, documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de 

construire şi detaliile de execuție (40.000 lei), pentru construirea unei clădiri P+1; 

► Derularea procedurii de achiziţie a serviciilor necesare aplicării proiectului; 
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► Îmbunătăţirea comunicării dintre factorii administraţiei publice locale şi reprezentanţii ISU 

Alba, prin realizarea unor întâlniri de dialog la iniţiativa oricăreia dintre părţi. 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 “UNIREA” AL JUDEŢULUI ALBA 
► Asigură terenul necesar pentru realizarea proiectului propus; 

► Efectuează demersurile necesare către Ministerul Afacerilor Interne, pentru asigurarea 

resurselor financiare necesare construirii clădirii propuse; 

►Asigură suport în elaborarea documentațiilor aferente atribuirii contractelor de achiziție 

publică; 

► Urmărește modul de prestare a serviciilor calitativ și cantitativ, respectarea clauzelor 

contractuale; 

► Efectuează recepția serviciilor împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Alba; 

► După obţinerea finanţării de la bugetul de stat, efectuează toate procedurile de achiziţie pentru 

executarea lucrărilor propuse; 

► Planifică activităţi de pregătire comună şi stabilesc standarde minime de performanţă de atins 

în cadrul acestora. 

 

Capitolul IV – Monitorizare 

Art. 4. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba va prezenta preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba un raport privind activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului, până la data de 

31 decembrie 2016. 

Consiliul Judeţean Alba va analiza în ultima lună a anului 2016, modul de derulare a activităţii 

desfăşurate în cadrul Proiectului şi se vor lua sau propune măsurile care se impun, după caz, cu 

eventualitatea continuării proiectului şi în perioada următoare. 

 

Capitolul V – Durata acordului 

 

Art. 5. Perioada de derulare a prezentului acord este 1 septembrie – 31 decembrie 2016. 

 

 Prezentul acord de cooperare este întocmit în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

dintre părți. 

  

 JUDEȚUL ALBA                                       INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII        

                     prin                                                                       DE URGENŢĂ „UNIREA”   

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA             AL JUDEŢULUI ALBA 

        Preşedinte           Inspector şef 

                        Colonel 

             ION DUMITREL                    DOREL SOFICA 

 

 

   Direcția Dezvoltare și Bugete          Biroul Financiar – Contabilitate  

 Director executiv              Contabil şef 

 MARIAN AITAI              Lt.col. VICTORIA BUDIU 

 

 

         Serviciul Logistic 

             Şef serviciu 

            Col. CĂLIN CÎMPEAN 

 

 

Direcția Juridică și Relații Publice                          Consilier juridic 

            Cpt. DAN COSTÎNCEANU 
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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 25 august 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. 13448 din 2 august 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 2740 din 26 mai 2016 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

Alba, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 9382 din 31 mai 2016; 

- solicitarea nr. 2996 din 22 iunie 2016 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

Alba, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 10772 din 22 iunie 2016; 

Ţinând cont de : 

- avizul  nr. 3751431/18 august 2016 al Direcţiei pentru  Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 

14613/22 august 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 și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 92/26 mai 2016 își încetează aplicabilitatea la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului executiv al Direcţiei Publice 

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

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, Direcţiei juridică şi relații publice și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 

                                       

 

 

Nr. 143 

Alba Iulia,  25 august 2016   



 

33 

 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 143/25 august 2016 

 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa Gradul 

profesional 

Numărul de 

posturi 

1. Director executiv, gradul I   1 

Biroul Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă 

2. Şef birou, gradul I   1 

1. Compartiment Regim Evidenţa Persoanelor 

3. Consilier juridic I Asistent 1 

2. Ghişeu Unic 

4. Inspector I Superior 1 

5. Inspector I 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. Inspector I Asistent 1 

Compartiment Resurse Umane 

15. Consilier I Superior 1 

Compartiment Financiar Contabil 

16. Consilier I Principal 1 

17. Inspector I Principal 1 

Biroul Admnistrativ şi Asigurare Tehnico Materială 

18. Şef birou gradul I   1 

1. Compartiment Gestiune şi Asigurare Tehnico Materială 

19. Consilier gradul IA   1 

20. Funcţionar arhivar    1 

21. Curier   1 

2. Compartiment Administrare Întreţinere 

22. Muncitor calificat treapta I   1 

23. Îngrijitor    1 

24-25. Şofer treapta I   2 

                                 TOTAL 25 

                                        

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

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

Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 14125 din 11 august 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 12417 din 09 august 2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia înregistrată 

la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 14002 din 10 august 2016; 

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

juridică și ordine publică  și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 

socială; 

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. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G.  nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 

Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G.  nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuții și competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației 

publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107 din 30 iunie 2016 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU                                                                                                           

 

Nr. 144 

Alba Iulia,  25 august 2016  

 

NOTĂ: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA nr. 144/25august 2016  sunt 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea consilierilor județeni care vor face parte din 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind nominalizarea consilierilor județeni care vor face parte din 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind nominalizarea consilierilor județeni care 

vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 14405 din 18 august 2016 al Compartimentului Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 11014/G/17 august 2016 a Instituției Prefectului  Județul Alba – Comitetul de 

organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba,  prin care solicită nominalizarea celor 6 

consilieri județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba; 

- adresa nr. 269/11 iulie 2016 a Partidului Social Democrat – Organizația Județeană Alba privind 

susținerea  consilierilor județeni aleși pe lista de candidați ai Partidului Social Democrat pentru a fi numiți 

în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 12059/12 iulie 2016; 

- adresa nr. 533/19 iulie 2016 a Partidului Național Liberal - Filiala Alba privind nominalizarea 

consilierilor județeni aleși pe lista de candidați ai Partidului Național Liberal pentru a fi numiți în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 12696/21 iulie 2016; 

- adresa nr. 115/13 iulie 2016 a Partidului Mișcarea Populară Alba privind desemnarea unui 

consilier județean ales pe lista de candidați ai Partidului Mișcarea Populară pentru a fi numit în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 14402/18 august 2016; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 99/21 iunie 2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor județeni, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 111/21 iulie 2016; 

 Luând în considerare propunerea făcută în cadrul ședinței privind nominalizarea domnului 

consilier judeţean Gheorghe FENEȘER – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților și rezultatul votului 

secret; 

Ținând cont de : 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

ordine publică; 

- procesul verbal încheiat de Comisia de validare cu ocazia votului secret; 

 Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17  alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, 

aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Sunt nominalizați să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba următorii consilieri județeni: 

- domnul consilier judeţean Tudor PONORAN -  Partidul Național Liberal; 

- domnul consilier judeţean Dumitru FULEA - Partidul Național Liberal; 

- domnul consilier judeţean Dorin Gheorghe SANDEA – Partidul Social Democrat; 
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- domnul consilier judeţean Claudiu Vasile RĂCUCI - Partidul Național Liberal; 

- domnul consilier judeţean Ioan FLOREA – Partidul Social Democrat; 

- domnul consilier judeţean Gheorghe FENEȘER – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților. 

 Art. 2. Secretarul Județului Alba prin intermediul Direcţiei juridică și relații publice din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la cunoștința Comitetului de organizare al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Alba, datele de contact ale consilierilor județeni nominalizați la articolul 1. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Comitetului de organizare al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Alba, Direcţiei juridică și relații publice, Biroului resurse umane și 

Compartimentului Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații 

de urgență din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba; 

- raportul de specialitate nr. 14466 din 18 august 2016 al Compartimentului unități de asistență 

medicală, socială, învățământ special din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 229/27 octombrie 2005 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a persoanelor cu 

handicap pentru adulţi Alba; 

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

juridică și ordine publică  și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 

socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

- art. 85 şi art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

- Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2298/2012 privind aprobarea 

Procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap; 

 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 Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2016. 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 229/27 octombrie 2005 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru 

adulţi Alba își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Secretarul Județului Alba prin intermediul directorului general al Direcţiei Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, Direcţiei juridică şi relații publice și Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU                                                                                                   
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 146/25 august 2016 

 

 

           Regulament de organizare si funcţionare al 

 Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

 

Capitolul I  Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba 

 

 Art. 1. (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, se organizează și 

funcţionează, în conformitate cu prevederile art. 85 și art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și ale H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap ca organ de specialitate, fără personalitate 

juridică, al Consiliului Judeţean Alba.  

            (2) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba desfăşoară activitate 

decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul 

promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniu, precum şi a 

prezentului regulament.  

          (3) Activitatea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este 

monitorizată și coordonată metodologic de către Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și 

persoanelor vârstnice prin intermediul Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale și persoanelor 

vârstnice nr. 1261/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 

superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

            (4) Comisia superioară coordonează metodologic şi monitorizează activitatea de evaluare 

şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată în cadrul serviciilor de evaluare complexă şi al 

comisiilor de evaluare, cu privire la: respectarea procedurii de evaluare; respectarea prevederilor privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare; respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza 

cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap; respectarea de către structurile cu atribuţii în evaluare 

şi încadrare a instrucţiunilor emise de către aceasta; punerea în aplicare a deciziilor de respingere cu 

propunere de efectuare a unei noi evaluări, emise de Comisia superioară. 

    (5) În exercitarea atribuţiilor cu privire la coordonarea metodologică şi monitorizarea 

activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurate în cadrul serviciilor de evaluare 

complexă şi al comisiilor de evaluare, Comisia superioară: elaborează, după caz, instrucţiuni 

metodologice în scopul clarificării şi aplicării unitare la nivel naţional a criteriilor medico-psihosociale pe 

baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap; se autosesizează şi întreprinde demersurile 

prevăzute de lege în cazul în care constată abateri repetate de la prevederile legale cu privire la evaluarea 

şi încadrarea în grad şi tip de handicap; monitorizează activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de 

handicap desfăşurată la nivelul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, prin 

colectarea structurată a informaţiilor din cadrul procesului de soluţionare a contestaţiilor sau de reevaluare 

şi analiza acestora; participă, prin membrii acesteia, atunci când este nominalizată, la acţiuni comune de 

control pe teme vizând evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap a persoanelor adulte.  

 (6) Instrucţiunile metodologice elaborate de Comisia superioară, precum şi deciziile acesteia sunt 

obligatorii pentru Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. 

Art. 2. (1) Constituirea şi componenţa nominală a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba este aprobată prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, cu avizul Ministerul muncii, 

familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. 

   (2) Componența Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este 

următoarea: 

a) un preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, 

medicină internă, medicină generală sau medicină de familie, absolvent de cursuri de management în 

domeniul socio-medical; 

b) un medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină generală 

sau medicină de familie, propus de Direcţia judeţeană de sănătate publică Alba;  

c) un reprezentant desemnat de organizaţiile nonguvernamentale autorizate, care organizează 

servicii sociale specializate, acreditate conform legii, care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor 

cu handicap; 

d) un psiholog, cu drept de liberă practică, conform legii; 
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e) un asistent social, cu drept de liberă practică, conform legii. 

  (3) Membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba pot renunța la 

această calitate, sub rezerva aducerii concomitente la cunoștința președintelui comisiei de evaluare și 

președintelui Consiliului Județean Alba intenția de renunțare, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte, 

printr-o notificare scrisă. 

  (4) Modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba se aprobă în conformitate cu prevederile alin. 1. 

  (5) Președintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba face parte 

din structura de personal contractual al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului Alba 

şi se încadrează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  (6) Președintele și membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

nu fac parte din Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap. 

  (7) Membrii comisiei de evaluare, inclusiv președintele și secretarul comisiei, au dreptul 

la o indemnizaţie de şedinţă, în cuantum de 1% din indemnizația președintelui Consiliului Județean Alba, 

plata indemnizațiilor urmând să fie suportată din bugetul Consiliului Județean Alba. 

Art. 3. Sediul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este în municipiul Alba 

Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba (fostul sediu al SC Proiectări SA Alba Iulia -  vis-a-

vis de Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia). 

 

Capitolul II  Atribuţiile Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

 

Art. 4. (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba are următoarele atribuții 

principale:  

a) stabileşte încadrarea adultului în grad şi tip de handicap, în conformitate cu criteriile medico-

psihosociale aprobate prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al 

ministrului sănătății nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora 

se stabilește încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare;  

b) stabilește perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, data ivirii 

handicapului și, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, respectiv capacitatea de muncă, 

pe baza raportului de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte 

cu handicap; 

c) stabilește măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii; 

d) îl informează pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile 

de protecţie stabilite şi obligaţiile ce-i revin; 

e)  reevaluează periodic sau la sesizarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

Alba încadrarea în grad şi tip de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie 

a adulţilor cu handicap; 

f) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au 

determinat stabilirea acesteia s-au modificat; 

g) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprind; 

h)  soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;  

  (2)  Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba îndeplineşte și orice alte 

atribuţii prevăzute de legislația în vigoare ori stabilite de Consiliul Judeţean Alba, prin hotărâre, în 

condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare. 

Art. 5 Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este competentă să soluționeze 

toate cazurile care privesc persoane adulte care solicită încadrarea în grad de handicap sau care necesită o 

măsură de protecție și care au domiciliul sau reședința în oricare din unitățile administrativ teritoriale din 

Județul Alba. 

 Art. 6 (1) În exercitarea atribuţiei privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de 

handicap, prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap. 

      (2) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba eliberează certificatul de 

încadrare în grad şi tip de handicap şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială, 

potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap aprobată prin H.G. nr. 430/2008. 

      (3) În situaţia în care rezultatul evaluării complexe a unei persoane nu susţine încadrarea 

în grad de handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba are obligația de a motiva 

respingerea cererii persoanei. 

  (4) În exercitarea atribuţiei privind orientarea profesională a unei persoane adulte cu 

handicap, prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. b teza a II a, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 
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handicap Alba eliberează certificate de orientare profesională, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 

a Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap aprobată prin H.G. nr. 430/2008. 

      (5) În exercitarea atribuţiei prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. c, Comisia de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba poate stabili următoarele măsuri de protecţie a persoanelor cu 

handicap: 

 a) admiterea în centre rezidenţiale sau de zi, publice ori public-private; 

     b) plasarea la asistent personal profesionist; 

     c) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul. 

     (6) Exercitarea atribuţiei privind informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului 

legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite, potrivit art. 4 alin. 1 lit. d, se realizează prin 

secretariatul comisiei de evaluare.  

  (7) Informaţiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap pot fi obţinute de la 

secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, de la Serviciul de evaluare 

complexă a persoanelor cu handicap, de la primăria de domiciliu sau de pe site-ul Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, de către orice persoană fizică sau juridică interesată. 

 

Capitolul III  Președintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

 

Art. 7 (1) Președintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba îndeplinește 

următoarele atribuții: 

a) reprezintă Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba în raport cu terții în 

probleme care sunt de competența comisiei; 

b) prezintă președintelui Consiliului Județean Alba rapoarte trimestriale și ori de câte ori se 

solicită, cu privire la activitatea comisiei; 

c) face propuneri privind activitatea comisiei și  coordonează activitatea secretariatului Comisiei 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba; 

d) preia de la secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba dosarele 

depuse de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor cu handicap în termen de două zile 

lucrătoare de la data înregistrării acestora pe bază de proces verbal; 

e) analizează dosarele preluate și pregătește prezentarea lor în fața Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba, cu susținerea sau completarea propunerilor făcute de Serviciul de 

evaluare complexă a persoanelor cu handicap în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării la 

secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. Pentru dosarele în care 

propunerea Serviciului de evaluare este considerată neconformă cu criteriile sau documentația este 

considerată incompletă, se întocmește un proiect de Decizie care se va prezenta spre dezbaterea și 

asumarea Comisiei de evaluare.  

f) stabilește conținutul convocatorului pentru ședință și dispune convocarea ședinței; 

g) prezintă în fața comisiei dosarele prevăzute în convocator și supune analizei fiecare dosar în 

parte în termen maxim de 10 zile de la data înregistrării lor la secretariatul Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba; 

h) răspunde cu promptitudine la solicitările Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap;  

i) organizează punerea în aplicare a îndrumărilor metodologice emise de Comisia superioară de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

j) răspunde în fața angajatorului pentru respectarea programului de lucru și a  sarcinilor de 

serviciu stabilite prin fișa postului, precum şi pentru buna utilizare a logisticii pusă la dispoziția comisiei 

de către Direcţia generală de asistenţă socială și protecţia copilului Alba; 

k) în cazurile de contestare a Certificatelor de încadrare într-un grad de handicap la instanța de 

judecată, va transmite Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba și aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba motivarea încadrării și copiile tuturor documentelor care pot fi 

folosite ca probe, în termen de două zile lucrătoare de la comunicarea solicitării;  

l). în cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba se supune ierarhic 

direct directorului executiv care coordonează activitatea de protecție a persoanelor adulte. 

  (2) În situația absenței motivate a președintelui Comisiei de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap Alba (concediu legal, concediu medical, etc.) acesta va fi înlocuit de către  medicul specialist 

în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină generală sau medicină de familie, 

propus de Direcţia judeţeană de sănătate publică Alba. 

 

Capitolul IV  Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 
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  Art. 8 (1)  Lucrările de secretariat  ale Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Alba sunt asigurate de către un secretariat, format din 3-5 persoane, specialiști în cel puțin unul din 

domeniile: administrativ, economic, juridic, informatică, tehnic sau asistență socială, care funcţionează în 

cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba. 

 (2) Numirea membrilor secretariatului Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba se face de către directorul general al Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia 

copilului Alba, prin dispoziție.  

(3) Pentru perioadele în care un membru al secretariatului lipseşte din motive întemeiate, 

directorul general al Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba va dispune 

înlocuirea temporară a acestuia cu un al funcţionar din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială și 

protecţia copilului Alba. 

  (4) Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este condus 

de către un secretar cu studii juridice, numit prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale de 

asistenţă socială și protecţia copilului Alba.  

(5) Pentru perioadele în care secretarul comisiei absentează din motive temeinice, 

directorul general al Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba va dispune 

înlocuirea temporară a acestuia cu o altă persoană care are studii juridice (de regulă un consilier juridic 

din cadrul biroului juridic și contencios). 

 Art. 9 În relaţia cu Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, secretariatul 

acestei comisii îndeplineşte următoarele atribuţii: 

     a) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare 

complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă, 

potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 a Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap aprobată prin H.G. nr. 430/2008; 

     b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare a şedinţelor, în 

baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

     c) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor; 

     d) redactează procesul-verbal privind desfăşurarea şedinţei, până la sfârșitul ședinței respective și 

îl supune lecturării (eventual modificării/completării) și semnării de către membrii participanți; 

     e) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare 

profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 

     f) gestionează registrul de procese-verbale; 

     g) gestionează registrul de contestaţii; 

     h) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare. 

     Art. 10 În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, secretariatul Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu 

handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă. 

 Art. 11 În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul Comisiei 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba are următoarele obligații: 

a) transmite prin poştă, cu confirmare de primire, sau se predau direct, sub semnătură privată 

persoanei cu handicap solicitante - documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de 

încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de 

orientare profesională, precum şi alte documente eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba, în termen de 5 zile lucrătoare de la data evaluării; 

b) transmite către Serviciul de protecţie a persoanelor adulte și prestații sociale din cadrul 

Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba solicitarea pentru acordarea prestațiilor, 

depusă de către persoana încadrată într-un grad de handicap și aflată în dosarul transmis de la Serviciul de 

evaluare complexă a persoanelor cu handicap către secretariat o dată cu solicitarea de încadrare într-un 

grad de handicap, și un exemplar al certificatului de încadrare în grad de handicap; 

c) documentele prevăzute la lit. a pot fi predate, sub semnătură privată şi persoanelor delegate 

prin procură notarială de către beneficiarul documentelor de încadrare într-un grad de handicap. Cererea 

de eliberare și procura notarială vor rămâne în dosarul beneficiarului. 

d) pentru persoanele puse sub interdicție documentele vor fi comunicate sau ridicate de către 

tutorele stabilit de instanță sau prin aplicarea corespunzătoare a lit. c, curatorul persoanei încadrate într-un 

grad de handicap are dreptul de reprezentare a acesteia în limitele stabilite prin hotărârea de instituire a 

curatelei. 

     Art. 12 Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba îndeplineşte 

orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 
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handicap Alba sau de directorul general al Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului 

Alba. 

 Art. 13 Secretariatului Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba îi revine 

obligaţia de a înregistra, în registrul propriu de evidenţă, dosarele persoanelor cu handicap solicitante, la 

data intrării acestora spre analiză, respectiv după realizarea evaluării de către Serviciul de evaluare 

complexă a persoanelor cu handicap. 

 

Capitolul V  Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 
 

 Art. 14 (1) În cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba 

funcționează serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap în vederea exercitării 

atribuţiilor ce revin comisiei de evaluare. 

(2) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap funcționează ca și 

structură în cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba -responsabilă pentru 

evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap. 

Art. 15 (1) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap este format din 

persoane care au cel puţin următoarele specializări: asistent social cu studii superioare, medic de 

specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educaţie, pedagog de recuperare. 

   (2) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap are următoarele 

atribuţii principale: 

a) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la 

domiciliul persoanei; 

b) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată; 

c) recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de 

handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia; 

d) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul 

de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei 

în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reşedinţă 

a persoanei cu handicap; 

e) evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, 

întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap; 

f) recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  

 

Capitolul VI  Procedura-cadru de evaluare la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu 

handicap 
 

Art. 16 (1) Procedura-cadru de evaluare parcurge în mod obligatoriu următoarele domenii de 

specialitate: 

a) evaluarea socială, asigurată de asistenţi sociali; 

b) evaluarea medicală, asigurată de medici de specialitate; 

c) evaluarea psihologică, asigurată de psihologi; 

d) evaluarea vocaţională sau a abilităţilor profesionale, asigurată de psihopedagogi, instructori de 

educaţie ori pedagogi de recuperare; 

e) evaluarea nivelului de educaţie, asigurată de psihopedagogi, instructori de educaţie sau 

pedagogi de recuperare; 

f) evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială, asigurată de psihologi, psihopedagogi, 

pedagogi de recuperare sau asistenţi sociali. 

 (2) Prevederile prezentei proceduri-cadru se aplică pentru: 

a) persoanele care solicită încadrarea în grad şi tip de handicap; 

b) persoanele adulte cu handicap care, din diferite motive, solicită reevaluarea în vederea obţinerii 

unui nou certificat de încadrare în grad şi tip de handicap; 

c) persoanele adulte cu handicap pentru care se solicită reevaluarea de către Direcţia generală de 

asistenţă socială și protecţia copilului Alba sau de către Comisia superioară de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap. 

Art. 17 (1) Documentele necesare în vederea evaluării complexe, sunt următoarele: 

a) cerere-tip de evaluare complexă; 

b) copie de pe documentele de identitate; 



 

43 

c) documente medicale: referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist; 

scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la Serviciul de 

evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap; copii de pe biletele de externare, dacă este cazul; 

investigaţii paraclinice solicitate de Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap; 

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are 

domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap; 

e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de 

pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are 

niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri. 

(2) Documentele prevăzute la alin. 1 se constituie într-un dosar care va sta la baza 

evaluării persoanei în vederea încadrării în grad şi tip de handicap. 

(3) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap poate solicita 

completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare 

complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă. 

(4) Dosarul se depune de către persoana solicitantă sau reprezentantul legal al acesteia la 

registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura Direcţiei generale de 

asistenţă socială și protecţia copilului Alba. 

(5) În cazul persoanelor adulte cu handicap care, din diferite motive, solicită reevaluarea 

în vederea obţinerii unui nou certificat de încadrare în grad şi tip de handicap, dosarul se depune cu cel 

puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de 

handicap. 

(6) În cazul persoanelor adulte cu handicap pentru care se solicită reevaluarea de către 

Direcţia generală de asistenţă socială și protecţia copilului Alba sau de către Comisia superioară de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap, convocarea se va face cu confirmare de primire, cu 20 de zile 

lucrătoare înainte de data stabilită pentru reevaluare, urmând ca persoana cu handicap să se prezinte la 

data şi locul menţionate în convocare, cu documentele solicitate. 

(7) În cazul în care persoanele adulte cu handicap pentru care se solicită reevaluarea de 

către Direcţia generală de asistenţă socială și protecţia copilului Alba sau de către Comisia superioară de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap, supuse reevaluării, nu se prezintă la a doua convocare a 

Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, directorul general al Direcţiei 

generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba dispune, prin act administrativ, suspendarea 

dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale. 

(8) Dacă persoana cu handicap se prezintă la reevaluare în intervalul de 3 luni de la 

suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale, prin dispoziţie a directorului 

general al Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba va primi drepturile aferente 

perioadei suspendării. 

(9) Dacă, în intervalul de 3 luni de la suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă 

de prestaţii sociale, persoana cu handicap nu se prezintă la reevaluare, Serviciul de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap va propune comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

neîncadrarea în grad şi tip de handicap. 

Art. 18 (1) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap verifică şi analizează 

dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 17 alin. 1 şi, în termen 

de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se prezenta în 

vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare. 

(2) Evaluarea complexă a persoanelor adulte se realizează în maximum 60 de zile de la 

data înregistrării cererii şi a documentelor la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu 

handicap, cu respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de 

handicap, în vigoare. 

(3) În cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexă se va efectua la 

domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale. Cheltuielile de 

deplasare, în vederea asigurării evaluării complexe la domiciliu/reşedinţă, se suportă din bugetul Direcţiei 

generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba. 

(4) Activitatea de evaluare/reevaluare presupune următoarele etape: 

  a) repartizarea dosarului echipei multidisciplinare de către şeful Serviciul de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap, în vederea efectuării evaluării complexe; 

  b) analiza dosarului, care implică verificarea documentelor care trebuie să conţină informaţii 

relevante pentru constatarea deficienţei funcţionale, severităţii, tipului şi duratei estimate a acesteia, a 

dependenţei, a limitării de activitate şi a restricţiilor de participare. În această etapă se identifică eventuale 

documente suplimentare necesare în procesul de evaluare complexă; 
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  c) programarea persoanei pentru evaluare şi comunicarea datei, locului şi, după caz, a documentelor 

suplimentare solicitate; 

  d) efectuarea de către echipa multidisciplinară a evaluării/reevaluării propriu-zise a persoanei 

solicitante şi, după caz, în prezenţa reprezentantului legal al acesteia. În această etapă se vor corela 

informaţiile din dosar cu cele rezultate în urma evaluării persoanei; 

  e) întocmirea raportului de evaluare complexă, cu formularea propunerilor privind 

încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 7 la 

Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 

aprobată prin H.G. nr. 430/2008, şi cuprinde datele relevante rezultate în urma parcurgerii domeniilor de 

evaluare şi concluziile cu privire la propunerea de încadrare/neîncadrare în grad şi tip de handicap, la 

propunerea privind orientarea profesională şi, după caz, cu privire la propunerea privind luarea unei 

măsuri de protecţie. Propunerea privind încadrarea/neîncadrarea în grad şi tip de handicap va respecta 

criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, în vigoare. 

(5) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap elaborează 

propunerea privind Programul individual de reabilitare şi integrare socială, în urma discuţiilor cu 

persoana evaluată sau, după caz, şi cu reprezentantul legal al acesteia. 

(6) Dosarul persoanei care a solicitat încadrarea în grad şi tip de handicap şi raportul de 

evaluare complexă se înaintează secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 

care le înregistrează în registrul propriu de evidenţă şi care asigură transmiterea acestora comisiei de 

evaluare, în vederea stabilirii încadrării/neîncadrării în grad şi tip de handicap. 

 

Capitolul VII  Funcționarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 
 

Art. 19 (1) Şedinţele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba se desfăşoară în 

prezenţa majorităţii membrilor din componenţa acesteia şi sunt conduse de către preşedintele comisiei.   

  (2) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba se întruneşte, obligatoriu, 

o dată pe săptămâna în şedinţe ordinare. 

  (3) De asemenea Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba se întruneşte 

ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui comisiei, în şedinţe extraordinare, în cazurile în 

care nesoluționarea cazului de evaluare/reevaluare cu celeritate, ar vătăma/prejudicia persoana cu 

handicap. 

Art. 20 (1) Prezența membrilor Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba la 

şedinţele acesteia este obligatorie. În cazul în care un membru absentează de la cel puțin două şedinţe 

consecutive, fără motive temeinice, președintele comisiei îl va sesiza pe președintele Consiliului Judeţean 

Alba, în vederea promovării proiectului de hotărâre privind înlocuirea membrului respectiv.  

  (2) La şedinţele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba participă 

secretarul comisiei care menționează în procesul verbal al şedinţei cel puţin următoarele elemente: fiecare 

solicitare în parte, poziţia comisiei în soluţionarea cazului, motivarea membrilor comisiei care au opinii 

contrare deciziei majorităţii sau se abţin, precum şi documentele considerate a fi necesare completării 

dosarelor acolo unde este cazul, inclusiv poziţia membrilor Serviciului de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap invitaţi la lucrări. 

  (3) Președintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba poate 

solicita prezenţa la şedinţele comisiei a şefului Serviciului de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

sau a oricărui specialist din cadrul serviciului în scopul furnizării de lămuriri suplimentare. 

Art. 21 Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba analizează dosarele întocmite 

de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, după ce în prealabil s-a realizat 

predarea/primirea acestor dosare  în scris, pe borderouri. 

Art. 22 (1) Deciziile se iau, în şedinţe legal întrunite, cu votul majorităţii membrilor.  

  (2) Documentele elaborate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

se semnează de către preşedinte şi de membrii acesteia şi se contrasemnează de către secretarul comisiei 

de evaluare.    

 Art. 23 (1) Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav. 

      (2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, 

psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. 

     (3) Odată cu emiterea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, Comisia de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba are obligaţia de a elabora programul individual de 

reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap. 

     (4) Pentru elaborarea programului individual de reabilitare şi integrare socială, Comisia 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba va colabora cu persoana cu handicap sau cu 

reprezentantul legal al acesteia. 
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    (5) Certificatul prevăzut la alin. 1 dă dreptul adultului cu handicap de a beneficia de 

dispoziţiile prevăzute de lege pentru gradul de handicap respectiv. 

    (6) Programul individual de reabilitare şi integrare socială prevăzut la alin. 1 se 

întocmeşte şi se revizuieşte în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 

268/2007. 

 Art. 24  Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi 

elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială. Eliberarea certificatului este scutită de 

taxa de timbru. 

 Art. 25 Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau 

structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba va stabili un termen permanent de valabilitate a 

certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice. 

 Art. 26 Încadrarea sau respingerea încadrării în grad şi tip de handicap se atestă prin certificat 

emis de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. Eliberarea certificatului este 

scutită de taxa de timbru. 

 Art. 27 Certificatele emise potrivit prevederilor art. 25 pot fi contestate de titularii acestora, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap. 

 Art. 28 În cazul unor litigii în care  Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

are calitatea de parte, aceasta va fi reprezentată de către consilierii juridici din cadrul Direcţiei generale de 

asistenţă socială și protecţia copilului Alba, preşedintele comisiei înaintând directorului general al 

Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba o solicitare în acest sens. 

     Art. 29 (1) În cazul în care Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba consideră 

că dosarul unei persoane solicitante este incomplet va returna dosarul către Serviciul de evaluare, cu 

solicitarea de completare a acestuia cu noi probe sau documente.  

  (2) Secretarul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba va returna 

dosarul către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în termen de 24 de ore sau 

în prima zi lucrătoare de la stabilirea măsurii în cadrul ședinței Comisiei. În adresa de returnare secretarul 

va preciza solicitările stabilite în ședința Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. 

  (3) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap are obligația să 

completeze și să returneze dosarul în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării returnării. 

  (4)  Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap informează 

persoana solicitantă cu privire la solicitările Comisiei de evaluare în termen de două zile lucrătoare de la 

data primirii dosarului. În cazul în care persoana nu răspunde la solicitare sau întârzie în comunicarea 

datelor solicitate peste termenul de 5 zile de la data preluării dosarului la Serviciul de evaluare complexă 

a persoanelor adulte cu handicap  aceasta este direct răspunzătoare de efectele întârzierii.  

  (5) Dosarul completat cu precizările solicitate şi eventualele modificări ale propunerilor 

întocmite de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap se înregistrează la 

secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. 

 Art. 30 Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba poate respinge/modifica 

motivat propunerile Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap de încadrare într-un 

anumit grad de handicap sau poate modifica  motivat conţinutul planului de recuperare sau de orientare 

profesională propus de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap. 

Art. 31 Informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia cu privire la 

măsurile de protecţie stabilite, se realizează prin secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap Alba.  

Art. 32 Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi 

deciziile adoptate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, precum şi modul în care 

acestea au fost luate se consemnează de secretarul comisiei de evaluare în procesul-verbal al şedinţei; 

procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi de membrii prezenţi.  

Art. 33 Procesele-verbale ale şedinţelor Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Alba se consemnează în registrul de procese-verbale ale cărui pagini se numerotează şi trebuie să poarte 

ştampila comisiei de evaluare, precum şi semnătura secretarului comisiei de evaluare.  

 Art. 34 (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate de titularii acestora în 

maximum 30 de zile calendaristice, de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap. 

   (2) Contestațiile se depun şi se înregistrează la secretariatul Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba, în calitate de emitent al documentului. 
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 (3) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba va transmite contestaţia, 

dovada comunicării certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap şi dosarul în cauză, în termen de 

5 zile lucrătoare, Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

(4) Secretarul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba verifică 

respectarea termenului legal de depunere a contestației, respectiv 30 de zile de la data comunicării, care 

poate fi data luării la cunoștință sau data poștei la primirea corespondenței de către titularul certificatului 

sau reprezentantul legal al acestuia. 

(5) Conținutul dosarului care se transmite împreună cu contestația trebuie să cuprindă 

următoarele documente (certificate conform cu originalul, fiind  menţionat fiecare document transmis în 

dosar şi număr de pagini): 

 ► contestația în original; 

 ► copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap împreună cu dovada comunicării 

acestuia către solicitant din care să reiasă data comunicării; 

 ► copii de pe documentele care au stat la baza evaluării sociale, medicale şi psihologice 

(documentarul comisiei de evaluare, raportul de evaluare complexă, rapoartele de evaluare medicală, 

psihologică, vocaţională, după caz, ancheta socială); 

 ► copii de pe documente medicale care pot contribui la stabilirea corectă a încadrării în grad şi tip 

de handicap (documente privind debutul precoce al afecţiunii emise la data respectivă şi documente 

privind evoluţia afecţiunii după caz etc.); 

► copii ale documentelor care pot constitui dovezi ale debutului precoce al afecţiunii medicale 

(acte de studii, copie livret militar, după caz); 

► certificatele de încadrare într-un grad de handicap anterioare (dacă este cazul); 

► copie decizie pensie invaliditate, copie talon pensie, copie act identitate, adeverinţă venit; 

  (6) Contestaţiile se soluţionează prin decizii emise de Comisia superioară de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap în termen de 45 de zile lucrătoare, de la data înregistrării. 

  (7) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba are obligaţia de a aduce la 

cunoştinţa contestatarului decizia Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în 

termen de 5 zile de la primirea documentelor. 

              (8) În cazul în care, prin decizia de respingere a Comisiei superioare de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap se solicită o nouă evaluare, în vederea  încadrării 

corespunzătoare/neîncadrării într-un grad de handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba va transmite Serviciului de evaluare complexă  solicitarea, împreună cu precizarea 

termenului de soluționare. 

              (9) Decizia de admitere a contestaţiei are valabilitate de la data emiterii certificatului de 

încadrare în grad de handicap de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba.  

 

Capitolul VIII Procedura în cazul stabilirii măsurilor de protecție a adultului cu handicap 

 

       Art. 35 (1) În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu handicap ori 

reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere, în acest sens, la primăria în a cărei rază 

teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen 

de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului 

Alba, însoţită de următoarele documente:  

a) copie de pe actul de identitate;  

b) certificatul de naştere, certificatul de căsătorie sau certificatul de deces al soţului/soţiei;  

c) copie de pe documentul care atesta încadrarea în grad de handicap;  

d) adeverinţă de venit;  

e) documente doveditoare a situaţiei locative;  

f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;  

g) raportul de anchetă socială;  

h) investigaţii paraclinice;  

i) planul de servicii, întocmit de serviciul specializat al primăriei în a cărei raza teritorială solicitantul 

îşi are domiciliul sau reşedinţa, prin care se atestă că acestuia nu i s-au putut asigura protecţia și îngrijirea 

la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;  

j) hotărârea judecătorească prin care s-a dispus: punerea sub interdicție, numirea de tutore, curator 

special, curator sau orice altă calitate de reprezentare a persoanei cu handicap. Pot fi luate în considerare 

documentele care atestă introducerea acțiunii de punere sub interdicție sub obligația solicitantului să 

depună imediat hotărârea de soluționare a cauzei.  
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   (2) Registratura Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba va 

transmite Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba cererea persoanei solicitante, 

împreună cu documentele prevăzut anterior în termen de 24 de ore de la înregistrare. 

           (3) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba verifică cererea şi 

documentele prevăzute la alin. 1 şi soluţionează cererea în termen de cel mult 15 zile de la data 

înregistrării dosarului. 

           (4) Decizia Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba se redactează de 

către secretariatul acesteia în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa comisiei de 

evaluare şi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 

5 zile lucrătoare de la data redactării. 

           (5) În cazul în care persoana este într-o stare critică directorul general al Direcţiei 

generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba poate dispune în stare de urgenţă protejarea 

persoanei într-un serviciu rezidenţial conform cererii acesteia până la rezolvarea cererii de către Comisia 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. Dispoziţia produce efecte din momentul eliberării pe 

un termen de maximum 45 de zile lucrătoare.  

  

Capitolul IX Dispoziţii finale 

                 

      Art. 36 (1) Încălcarea de către președintele, membrii sau secretarul Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba, precum și de către membrii Serviciului de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage, după caz, răspunderea 

disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. 

   (2) Membrii Comisiei de evaluare răspund pentru eliberarea certificatelor de încadrare 

într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială în raport cu gradul de handicap, 

dacă încalcă criteriile stabilite de lege şi prevăzute în prezentul regulament.  

(2) Pentru greşelile făcute în evaluarea cazurilor, în funcție de gravitatea faptei, Consiliul 

Județean Alba poate dispune: 

- restituirea indemnizaţiilor de şedinţă încasate; 

- excluderea din cadrul comisiilor; 

- suportarea, în solidar de către membrii vinovați, a sumelor reprezentând drepturile încasate în 

mod nelegal de către beneficiari ca urmare a încadrării acestora defectuos, fără respectarea dispoziţiilor 

legale (sume care nu au putut fi recuperate de la beneficiari). 

Art. 37 La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice alte dispoziții contrare își 

încetează aplicabilitatea. 

         

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 
 

  



 

48 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba 

în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în 

Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba; 

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

Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13824 din 8 august 2016 al Direcției juridice și relații publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 25 din 17 februarie 2013 privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de 

Sănătate Alba; 

- Dispoziţiei Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 178 din 21 iunie 2016  privind 

încetarea contractului de management, la data expirării acestuia, şi eliberarea din funcţie a domnului 

Bumb Sorin Ioan, administrator public; 

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

juridică și ordine publică  și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 

socială, precum și de procesul verbal încheiat de Comisia de validare cu ocazia votului secret privind 

numirea doamnei Giurea Diana Cecilia; 

  Având în vedere prevederile: 

       - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 297 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 Art. 1. Se revocă domnul Bumb Sorin Ioan din funcţia de membru în Consiliul de administraţie al 

Casei de Asigurări de Sănătate Alba, ca urmare a încetării contractului de management încheiat cu 

președintele Consiliului Județean Alba. 

 Art. 2. Se numeşte până la expirarea mandatului în curs al Consiliul de Administraţie al Casei de 

Asigurări de Sănătate Alba, doamna Giurea Diana Cecilia – consilier juridic superior la Serviciul juridic 

contencios din cadrul Direcției juridice și relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al 

Casei de Asigurări de Sănătate Alba, cu statut de membru, pe locul devenit vacant ca urmare a revocării 

domnului Bumb Sorin Ioan. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2016, dată la care  Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba 25 din 17 februarie 2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba își încetează 

aplicabilitatea.  

       Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Casei de Asigurări de Sănătate Alba, Direcției de 

Sănătate Publică Alba, domului Bumb Sorin Ioan, doamnei Giurea Diana Cecilia, Direcţiei juridică şi 

relații publice, și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                   Vasile BUMBU                                             

 

Nr. 147 

Alba Iulia,  25 august 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la  numirea reprezentanţilor Consiliului  Judeţean Alba 

în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul 

de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului 

Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13559 din 8 august 2016 al Direcției juridice și relații publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ţinând cont de prevederile: 

  - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 107 din 22 iulie 2010 privind numirea 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia; 

   - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 102 din 4 iulie 2012 privind numirea unui 

reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia; 

  Luând act de demisia domnului Aitai Marian Florin - director executiv al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete, cu statut de membru şi demisia doamnei Opruţa Elena - director executiv adjunct al Direcţiei 

dezvoltare şi bugete, cu statut de membru supleant, în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia;  

Ținând cont de:  

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

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

- procesul verbal încheiat de Comisia de validare cu ocazia votului secret; 

Având în vedere prevederile: 

       - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 187 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 5 şi alin. 8 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 alin. 2 și anexa nr. 2 pnct. 1 din H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii 

managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-

pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul 

asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a 

Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale 

către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, 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 numeşte doamna Lazăr Camelia Ileana - şef serviciu la Serviciul buget venituri din 

cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în calitate 

de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, cu statut de membru, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Aitai 

Marian Florin. 

 Art. 2. Se numeşte doamna Stanciu Cornelia Elena – consilier superior la Serviciul buget venituri 

din cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în 

calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia, cu statut de membru supleant, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei 

doamnei Opruţa Elena. 
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 Art. 3. Rămân nemodificate prevederile art. 1 pnct. 2 și ale art. 2 pnct. 2 din Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 107 din 22 iulie 2010 privind numirea reprezentanţilor Consiliului 

Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia (astfel cum a 

fost modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 102 din 4 iulie 2012).  

       Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

Direcției de Sănătate Publică Alba, domului Aitai Marian Florin, doamnei Lazăr Camelia Ileana, doamnei 

Opruța Elena, doamnei Stanciu Cornelia Elena, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi 

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

 

  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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Alba Iulia,  25 august 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la  numirea reprezentanţilor Consiliului  Judeţean Alba 

în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul 

de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului 

Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- raportul de specialitate nr. 13560 din 8 august 2016 al Direcției juridice și relații publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ţinând cont de prevederile: 

  - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 108 din 22 iulie 2010 privind numirea 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud; 

   - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103 din 4 iulie 2012 privind numirea unui 

reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud; 

  Luând act de demisia domnului Aitai Marian Florin - director executiv al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete, cu statut de membru şi demisia doamnei Opruţa Elena - director executiv adjunct al Direcţiei 

dezvoltare şi bugete, cu statut de membru supleant, în Consiliul de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud;  

Ținând cont de: 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

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

- procesul verbal încheiat de Comisia de validare cu ocazia votului secret; 

Având în vedere prevederile: 

       - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 187 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 5 şi alin. 8 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 alin. 2 și anexa nr. 2 pnct. 10 din H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii 

managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-

pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul 

asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a 

Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale 

către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, 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 numeşte doamna Lazăr Camelia Ileana - şef serviciu la Serviciul buget venituri din 

cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în calitate 

de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, cu statut de membru, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului 

Aitai Marian Florin. 

 Art. 2. Se numeşte doamna Stanciu Cornelia Elena – consilier superior la Serviciul buget venituri 

din cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în 

calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, cu statut de membru supleant, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei 

doamnei Opruţa Elena. 
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 Art. 3. Rămân nemodificate prevederile art. 1 pnct. 2 și ale art. 2 pnct. 2 din Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 108 din 22 iulie 2010 privind numirea reprezentanţilor Consiliului 

Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud (astfel cum a fost 

modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 103 din 4 iulie 2012).  

       Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Direcției 

de Sănătate Publică Alba, domului Aitai Marian Florin, doamnei Lazăr Camelia Ileana, doamnei Opruța 

Elena, doamnei Stanciu Cornelia Elena, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete 

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

 

  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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Alba Iulia,  25 august 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba 

în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „APA-CTTA SA” Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală 

a Acţionarilor la Societatea „APA-CTTA SA” Alba; 

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

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „APA-CTTA SA” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13670 din 4 august 2016 al Direcției dezvoltare bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, precum și procesul verbal încheiat de Comisia de 

validare cu ocazia votului secret; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. d și art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 2009-2038 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) republicat, 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 desemnează domnul Marian-Florin AITAI să reprezinte interesele Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii APA-CTTA SA Alba. 

Art. 2. Se aprobă Contractul de mandat ce se va încheia cu reprezentantul Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a societății APA-CTTA SA Alba – conform anexei -  parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Contractul de 

mandat ce se va încheia cu persoana desemnată, potrivit art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. În temeiul prezentei hotărâri se vor efectua modificările corespunzătoare la Oficiul 

Registrului Comerţului. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, societății APA CTTA SA Alba, domnului  

Marian-Florin AITAI, Direcţiei juridică şi relații publice și Direcţiei dezvoltare și bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU                                                                                                      

 

 

 

 

Nr. 150 

Alba Iulia,  25 august 2016   



 

54 

 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 150/25 august 2016 

 

CONTRACT DE MANDAT 

încheiat astăzi, …………. 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu 

nr. l, Judeţul Alba, reprezentat prin domnul Ion DUMITREL, preşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

denumit în continuare  ”mandant” şi 

          Domnul Marian Florin AITAI, cetățean român, posesor al cărții de identitate, seria …., nr. 

………., eliberat la data de ……………, de către  ………………………….., având CNP 

……………………….., domiciliat în municipiul ……..………………………., str. …………, nr. …., 

județul Alba, denumit în continuare „mandatar" 

  a intervenit prezentul contract de mandat, în condiţiile şi limitele ce urmează a fi stabilite în 

cuprinsul contractului, în aplicarea Codului Civil român şi ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

       Art. 1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi pentru 

mandant, a atribuţiilor ce decurg din calitatea de acţionar majoritar al Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor Societăţii "APA-CTTA" S.A Alba. 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2. Mandatarul se împuterniceşte să reprezinte pe o durată de 4 ani interesele mandantului în 

vederea realizării obiectului contractului. 

   IV. OBLIGAŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 3. Obligaţiile mandantului: 

 a) să solicite trimestrial rapoartele de activitate şi măsurile întreprinse de mandatar, pentru 

aducerea la îndeplinire a mandatului; 

 b) să convoace mandatarul oricând este necesar pentru iniţierea unor activităţi cu impact asupra 

evoluţiei economico-financiare a societăţii comerciale; 

Art. 4. Obligaţiile mandatarului: 

În realizarea prezentului contract, mandantul înţelege a împuternici mandatarul pentru a îndeplini 

atribuţiile stabilite prin cele de mai jos, fără mandat special: 

a) aprobă modificarea Actului constitutiv al societăţii comerciale; 

b) pune  în  aplicare  hotărârile  Consiliului Judeţean  Alba  cu  privire   la  majorarea capitalului 

social al societăţii comerciale; 

c) aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi; 

 d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli și, după caz,  programul de activitate; 

 e) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de 

consiliul de administrație și auditorul financiar, și fixează dividendul; 

 f) numește, revocă și reînnoiește mandatul membrilor consiliului de administrație, în condițiile 

legii; 

 g) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de 

administrație; 

 h) monitorizează și evaluează performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura că sunt 

respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; 

 i) se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație și dă descărcare de gestiune acestora; 

 j) fixează remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administrație; 

 k) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit 

financiar; 

 l) aprobă preluarea activităţii de apă şi canal de la consiliile locale care solicită preluarea acestei 

activităţi de către operatorul regional, licenţiat; 

 m) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale a 

Acționarilor, conform actului constitutiv al societății. 

         Art. 5. Mandatarul, prin excepţie de la competenţa acordată conform art. 4 va îndeplini      

următoarele obligaţii, pe baza unui mandat special prealabil din partea mandantului: 

 a) aprobă completarea sau după caz schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 

 b) aprobă schimbarea formei juridice a societății; 

 c) aprobă fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societății; 
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 d) aprobă dizolvarea anticipată a societății; 

 e) aprobă majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni; 

 f) aprobă conversia datoriilor societăţii comerciale în acţiuni sau majorarea capitalului social prin 

compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia; 

 g) aprobă contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe. 

 Art. 6. În exercitarea mandatului, mandatarul se obligă să îndeplinească următoarele atribuţii: 

 a) să depună toate diligentele în scopul utilizării eficiente a capitalului social; 

 b) să păstreze confidenţialitatea cu privire la activitatea societăţii comerciale pe toată durata 

mandatului, fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de la încetarea prezentului contract; 

 c) să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita funcţionarea 

normală a societăţii pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficienţele sau neregulile nu 

pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune măsurile ce consideră că sunt necesare; 

 d) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaţii, date asupra exerciţiului 

mandatului său sau legate de activitatea societăţii comerciale. 

        V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRŢILOR 

Art. 7. Răspunderea mandantului: 

a) răspunderea mandantului va fi operantă în situaţia nerespectării   obligaţiilor asumate prin 

prezentul  contract, precum şi în situaţia executării defectuoase şi a neexecutării  totale/parţiale a 

obligaţiilor asumate; 

b) mandantul va răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârşite de 

mandatar în exercitarea mandatului său. 

Art. 8. Răspunderea mandatarului 

a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ţinut răspunzător atât 

pentru dol cât şi pentru culpă. În acest sens, răspunderea sa funcţionează pentru neexecutarea 

totală/parţială, cât şi pentru executarea defectuoasă a acestuia; 

b) producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisiuni în executarea 

mandatului atrage răspunderea civilă a mandatarului. În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter 

penal, mandatarul răspunde potrivit legii penale. 

VI. INDEMNIZAŢIA CUVENITĂ MANDATARULUI PENTRU EXERCITAREA      

MANDATULUI 

          Art. 9. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi pentru participarea la adunările 

generale ale acţionarilor o indemnizaţie de şedinţă, reprezentând 20% din remuneraţia directorului general 

al societăţii. 

     VII.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

       Art. 10. Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta încetează în următoarele   

condiţii: 

a) renunţarea mandatarului la mandatul său. În această situaţie, mandatarul este obligat să notifice 

mandantului cu cel puţin 30 de zile înainte renunţarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune 

interese pentru pagubele ce le-ar provoca; 

b) revocarea de către mandant al mandatarului, în condiţiile legii; 

c) la expirarea perioadei stabilite ca durată a prezentului contract; 

d) în cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanţelor 

societăţii comerciale faţă de anul precedent; 

e) decesul mandatarului; 

      

VIII.  ALTE CLAUZE 

     Art. 11. Prevederile prezentului contract se pot modifica prin Act adiţional încheiat între părţile 

contractante. 

    Art. 12. Mandantul are dreptul de a declanşa procedurile privind stabilirea răspunderii 

mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală sau parţială ori executarea 

defectuoasă a mandatului. 

 

  Prezentul Contract de mandat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

                   MANDANT,       MANDATAR, 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

                      PREŞEDINTE                                                                         Marian Florin AITAI 

                    Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale SA” Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri 

Locale SA” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 14438 din 18 august 2016 al Direcției dezvoltare bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 4115/18 august 2016 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale SA” Alba înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14434/18 august 2016; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 176/2013 privind numirea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea comercială Drumuri 

şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică ; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. d și art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 2009-2038 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) republicat, 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 acordă mandat special domnului SECARĂ Victor Tudor în calitate de  reprezentant al 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea „Drumuri şi Poduri Locale SA” Alba, 

pentru aprobarea reducerii numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 7 la 5. 

Art. 2. Reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea „Drumuri 

şi Poduri Locale SA” Alba - domnul SECARĂ Victor Tudor va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. În temeiul prezentei hotărâri se vor efectua modificările corespunzătoare la Oficiul 

Registrului Comerţului. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, societății „Drumuri şi Poduri Locale SA” Alba, 

domnului  SECARĂ Victor Tudor, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției amenajarea teritoriului și 

urbanism, Direcţiei dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU                                                           

  

 

 

Nr. 151 

Alba Iulia,  25 august 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare 

a concursului de proiecte de management la instituțiile publice 

de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului de proiecte de management la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului 

Județean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului de proiecte de management la instituțiile publice de cultură din subordinea 

Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13623 din 4 august 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

- art. 4 alin. 1 și art. 6 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 

publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 și Anexei nr. 1 din Ordinul ministrului culturii nr. 2.799/2015 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a 

modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului-cadru al contractului de management; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 

management la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba, prevăzut în 

anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii Alba 

Iulia și Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

    

 

 

                                                                          

Nr. 152 

Alba Iulia,  25 august 2016   
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Anexa  la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 152/ 25 august 2016 

 

REGULAMENT 

de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la instituțiile publice de cultură 

din subordinea Consiliului Județean Alba 

  

CAPITOLUL I  Dispoziţii generale 

 

    Art. 1 Concursul de proiecte de management pentru Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba, instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Alba, se 

organizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

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

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

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

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

coroborate cu prevederile prezentului regulament. 

   Art. 2 (1) Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform cerinţelor cuprinse în 

anunţul public, întocmit cu respectarea prevederilor legale din O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, publicat pe 

pagina de internet a instituţiei şi a Consiliului Județean Alba şi afişat la sediul celor două entităţi. 

                   (2) Anunţul public cuprinde: 

  a) condiţiile de participare la concursul de proiecte de management; 

  b) caietul de obiective; 

  c) regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management; 

  d) calendarul concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; 

  e) actele necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de 

concurs; 

  f) bibliografia; 

  g) informaţii (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de 

prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor 

concursului). 

CAPITOLUL II  Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs 

 

   Art. 3 (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul Consiliului 

Județean Alba se înfiinţează o comisie de concurs, în funcţie de specificul instituţiei. 

                (2) Componența comisiei de concurs este desemnată de Consiliului Județean Alba prin 

hotărâre. Comisia de concurs este compusă din reprezentanţi ai Consiliului Județean Alba, în proporţie de 

o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi. Prin aceiași 

hotărâre se desemnează şi secretariatul comisiei de concurs. 

                (3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către Consiliul Județean Alba 

ţinând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică 

a fiecărei instituţii pentru care se organizează concursul. 

                (4) Membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au obligaţia 

de a depune, la momentul luării la cunoştinţă a hotărârii Consiliului Județean Alba privind desemnarea în 

comisie, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa la 

prezentul regulament. Declaraţiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea 

concursului. 

                (5) Membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au obligaţia 

păstrării confidenţialităţii informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata derulării concursului, potrivit 

legii. 

                 (6) Nu poate avea calitatea de membru în comisia de concurs persoana care se află în 

următoarele situaţii: 

  a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu președintele, vicepreședinții sau un 

consilier județean, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu candidaţii participanţi la concurs; 
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  b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi 

contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de 

management; 

  c) a avut în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect prin soţ/soţie, cu 

oricare dintre candidaţi. 

                (7) Statutul de membru în comisia de concurs este incompatibil cu cel de membru în 

comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

                (8) În cazul existenţei unui caz de incompatibilitate, membrul comisiei de concurs, respectiv 

membrul secretariatului comisiei de concurs este obligat să informeze de îndată Consiliul Județean Alba, 

care va dispune, prin hotărâre, înlocuirea acestuia în comisie. 

                (9) În situaţia în care un membru al comisiei de concurs, respectiv al secretariatului comisiei 

de concurs nu a depus declaraţia prevăzută la alin. (4) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. 

(8), Consiliul Județean Alba va dispune, prin hotărâre, încetarea calităţii de membru al comisiei de 

concurs şi înlocuirea acestuia. 

               (10) Încălcarea dispoziţiilor alin. (4) şi alin. (8) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori 

penală, potrivit legii. 

   Art. 4 (1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: 

  a) stabileşte punctajul, echivalent notelor, pe baza propunerilor privind grila de evaluare a 

proiectelor de management primite de la secretariat; 

  b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordă punctajul potrivit grilei de 

evaluare, notează fiecare candidatură, atât pentru calitatea proiectului/proiectelor, cât şi pentru 

interviu/interviuri; 

  c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit prevederilor 

prezentului regulament; 

  d) elaborează un raport asupra notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului şi face 

recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, cu respectarea 

intervalului prevăzut în art. 11 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

  e) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele întocmite de secretariatul comisiei de 

concurs; 

  (2) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a proiectelor de 

management şi a interviului este validată de către membrii comisiei. 

    Art. 5 (1) Membrii comisiei de concurs au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea 

următoarelor principii: 

  a) aplicarea corectă a legii; 

  b) prioritatea interesului public; 

  c) asigurarea egalităţii de tratament al candidaţilor; 

  d) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, 

eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 

  e) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice 

interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului; 

  f) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase; 

  g) principiul integrităţii morale. 

                 (2) Membrii comisiei de concurs au următoarele obligaţii: 

  a) să cunoască prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezentului regulament, precum şi 

conţinutul caietului de obiective elaborat de Consiliul Județean Alba; 

  b) să aducă la cunoştinţa Consiliului Județean Alba orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor 

persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea 

suspiciuni cu privire la acestea; 

  c) să participe la şedinţele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, şi să respecte 

confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii; 

  d) să reia procedura notării în cazul prevăzut la art. 12 alin. (5) din prezentul regulament; 

  e) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare; 

  f) să evite orice contact individual cu candidaţii pe întreaga durată a desfăşurării procedurilor şi 

etapelor concursului; 

  g) să informeze de îndată Consiliul Județean Alba în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate. 

   Art. 6 (1) Mandatul de membru al comisiei de concurs încetează în următoarele situaţii: 

  a) după finalizarea concursului de proiecte de management; 

  b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament-cadru; 
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  c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi 

imparţialitatea; 

  d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris Consiliului Județean Alba; 

  e) retragerea motivată a mandatului membrului de către Consiliul Județean Alba sau instituţia care l-

a desemnat; 

  f) în situaţia în care membrul comisiei de concurs nu a depus declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (4) 

sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (8); 

  g) deces; 

  h) alte situaţii prevăzute de lege. 

              (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) - h), dacă au loc înainte de începerea primei etape, 

Consiliul Județean Alba desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din 

O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

            (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) - h), dacă au loc după începerea primei etape, 

Consiliul Județean Alba va relua procedura de concurs, cu respectarea prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

              (4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de către un 

membru al comisiei, Consiliul Județean Alba, după caz, poate prelungi, prin hotărâre,  termenele stabilite 

pentru desfăşurarea etapelor de concurs, cu respectarea termenelor prevăzute de art. 9 din O.U.G. nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

   Art. 7 Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant al compartimentului 

de specialitate, al compartimentului juridic, al compartimentului economic şi al compartimentului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

   Art. 8 Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuţii: 

  a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului; 

  b) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi; 

  c) solicită candidaţilor, în perioada selecţiei de dosare, ori de câte ori este necesar, informaţii sau alte 

documente relevante, din categoria celor solicitate prin anunţul public; 

  d) comunică rezultatele; 

  e) elimină din concurs, pe bază de proces-verbal, dosarele de concurs incomplete şi pe cele care 

conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public, precum şi proiectele de management care 

conţin indicii privind identitatea autorului, conform art. 13 din O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi îi înştiinţează 

pe candidaţii în cauză; 

  f) identifică generic şi aleatoriu fiecare proiect în parte prin atribuirea unui număr fiecăruia, 

menţionând acest aspect în procesul-verbal de selecţie a dosarelor, în vederea asigurării confidenţialităţii 

asupra identităţii autorilor proiectelor de management; 

  g) certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza 

documentelor originale; 

  h) pune la dispoziţia membrilor comisiei formularul pentru declaraţia de confidenţialitate şi 

imparţialitate spre a fi semnat, precum şi lista candidaţilor; 

  i) transmite membrilor comisiei proiectele de management ale candidaţilor ale căror dosare au fost 

admise, asigurând confidenţialitatea identităţii autorilor; 

  j) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel 

încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare întrebare/răspuns; 

  k) întocmeşte la solicitarea comisiei de concurs puncte de vedere de specialitate referitoare la 

proiectele de management; 

  l) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei şi 

secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi 

diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare; 

  m) întocmeşte contracte civile de prestări de servicii pe baza cărora vor fi remuneraţi membrii 

comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ai secretariatului; 

  n) participă la şedinţele comisiei, fără drept de vot; 

  o) consemnează în procesele-verbale redactate la sfârşitul fiecărei etape a concursului nota fiecărui 

candidat; 

  p) invită comisia de concurs la reluarea procedurii de notare în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5); 
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  q) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a concursului, în termen de 

24 de ore de la încheierea acesteia, şi asigură afişarea acesteia la sediul Consiliului Județean Alba şi al 

instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură, după caz; 

  r) calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal final al concursului, la care se 

anexează raportul comisiei; 

  s) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului, în termenul prevăzut la art. 19 

alin. (8) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi asigură afişarea acestuia la sediul Consiliului Județean Alba şi al instituţiei 

publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba, după caz; 

  ş) asigură transmiterea contestaţiilor către comisia de soluţionare a contestaţiilor; 

  t) asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a 

candidaţilor şi a altor informaţii de interes public, în termenul prevăzut de art. 20 alin. (4) din O.U.G. nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Art. 9 Vor fi eliminate proiectele de management care nu respecta cerințele privind structura şi 

conţinutul proiectului de management stabilite prin caietul de obiective, proiectele de management care 

conțin tăieturi, ștersături și modificări scrise de mână și proiectele de management în care sunt menționate 

numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în 

proprietăţile fişierului electronic 

 

CAP. III  Analiza şi notarea proiectelor de management 

 

   Art. 10 (1) Membrii comisiei studiază individual proiectele de management primite în format 

electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariat şi completează notele acordate în grila de evaluare 

individuală a membrului comisiei, întocmită pentru fiecare candidat. 

             (2) Analizarea şi notarea proiectelor de management se fac pe baza criteriilor generale 

prevăzute la art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe baza subcriteriilor prevăzute în caietul de 

obiective întocmit de autoritate. 

               (3) În evaluarea proiectelor de management se va urmări modul în care proiectul de 

management răspunde cerinţelor caietului de obiective, avându-se în vedere următoarele criterii generale 

de analiză şi notare a proiectelor de management: 

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

evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 

  b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind 

îmbunătăţirea acesteia; 

  c) analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, 

după caz; 

  d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură; 

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

publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

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

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

atrase din alte surse. 

              (4) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidenţiale, cu excepţia etapei 

interviului, care are caracter public. 

          (5) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul Consiliului Județean Alba, 

în cadrul cărora membrii acesteia: 

  a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi 

subcriteriile în baza cărora se notează proiectele de management şi interviul; 

  b) dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului; 

  c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susţinerea, în cadrul interviului, a 

proiectelor de management de către candidaţii admişi; 

  d) elaborează cu sprijinul secretariatului comisei raportul asupra notelor acordate candidaţilor şi 

câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de 

management, dacă este cazul. 

              (6) Data şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către secretariat cu cel puţin 48 

de ore înainte de desfăşurarea acestora. 

              (7) Participarea membrilor comisiei de concurs la şedinţele acesteia este obligatorie, sub 

sancţiunea eliminării din comisie şi pierderea indemnizaţiei pentru prestaţia depusă în calitate de membru. 
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              (8) Interviul se înregistrează de către Consiliul Județean Alba pe suport audio sau se 

consemnează în rezumat de către secretariatul comisiei şi este semnat la final de către candidaţi. 

            (9) Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la 

secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 48 ore 

înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să 

intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului. 

   Art. 11 Secretariatul comisiei va stabili și va afișa la locul desfășurării interviului, cu cel puţin 24 

ore înainte de desfăşurarea acestuia, măsuri cu privire la accesul persoanelor care doresc să asiste la etapa 

interviului, în funcţie numărul de solicitări, de spaţiu, de condiţiile logistice, tehnice de care dispune. 

   Art. 12 (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de note, de la 1 

(unu) la 10 (zece), pentru fiecare etapă. 

                  (2) La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale. 

          (3) Media notelor acordate de membrii comisiei pentru fiecare probă în parte reprezintă 

rezultatul probei pentru fiecare candidat. 

            (4) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor 

acordate candidatului de fiecare membru al comisiei. 

  [Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x 

  x - nr. membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs 

            (5) În situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de 

membrii comisiei de concurs, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori se constată că 

există diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, pentru fiecare 

etapă în parte. 

         (6) Sunt declaraţi admişi şi pot susţine interviul candidaţii ale căror proiecte de management au 

obţinut, în prima etapă a concursului, nota minimă 7. 

             (7) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca 

aceasta să fie de minimum 7. 

         (8) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător candidatul care 

a obţinut nota cea mai mare la interviu. 

          (9) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin medii egale, atât la evaluarea proiectului 

de management prezentat, cât şi la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru 

departajare din bibliografia de concurs. 

           (10) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs 

se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi art. 9 din O.U.G. nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

          (11) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţă, în 

scris, la calitatea de manager, înainte de semnarea contractului de management, sau dacă părţile nu convin 

asupra clauzelor contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la 

cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, președintele Consiliului Județean Alba are dreptul să 

negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiţia ca acesta să 

îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3)-(6) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

CAPITOLUL IV Soluţionarea contestaţiilor 

 

   Art. 13 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului la Biroul resurse umane din cadrul Consiliul Județean 

Alba, în termenul stabilit prin calendarul de concurs, termen care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la 

data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului. 

   Art. 14 (1) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului pentru depunerea contestaţiilor, stabilit prin calendarul de concurs, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

             (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, 

numiţi/desemnaţi prin hotărâre a Consiliul Județean Alba. 

             (3) Nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor membrii care au făcut parte 

din comisia de concurs sau din secretariatul comisiei de concurs. 

 (4) Membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor li se aplică în mod corespunzător 

prevederile art. 3, art. 5 şi art. 6 alin. (1). 

                  (5) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: 

  a) verifică respectarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea contestaţiei; 



 

63 

  b) verifică măsura în care contestaţia este formulată cu privire la modul de respectare a procedurii 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului; 

  c) analizează contestaţia depusă; 

  d) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

  e) comunică contestatarului şi autorităţii rezultatul soluţionării contestaţiei. 

CAPITOLUL V  Rezultatul final al concursului 

 

   Art. 15 În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, 

după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi 

alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin intermediul Biroului Resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, prin afişaj la sediul Consiliului Județean 

Alba şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a Consiliul Județean Alba şi a instituţiei publice de 

cultură. 

   

CAPITOLUL VI  Analizarea noului proiect de management al managerului care a obţinut, în 

urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9. 

 

   Art. 16 (1) Prezentul capitol stabileşte în conformitate cu prevederile art. 2 lit. b), art. 4, art. 19 

alin. (5) şi ale art. 43
1
 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 

modificările şi completările ulterioare procedura de analizare a noului proiect de management al 

managerului care a obţinut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, în scopul 

verificării conformităţii noului proiect de management cu cerinţele caietului de obiective întocmit de 

autoritate. Noul proiect de management care este conform cu cerinţele caietului de obiective constituie 

baza încheierii unui nou contract de management. 

              (2) Analizarea conformităţii proiectului de management cu cerinţele caietului de obiective se 

realizează prin stabilirea următorului calendar: 

  a) data depunerii proiectului de management de către manager; 

  b) perioada de analiză a proiectului de management - prima etapă; 

  c) susţinerea noului proiect de management - a doua etapă; 

  d) data aducerii la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia; 

  e) termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor; 

  f) aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al analizării şi a altor informaţii de interes 

public, după caz. 

   Art. 17 (1) Analizarea noului proiect de management al managerului, care a obţinut, în urma 

evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se realizează de către o comisie de concurs, 

desemnată de Consiliul Județean Alba prin hotărâre. 

             (2) Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs şi a 

comisiei de contestaţie, din cadrul acestei proceduri speciale, respectă în mod corespunzător prevederile 

art. 3-7, ale art. 8, cu excepţia lit. c), e), f) şi g), şi ale art. 14. 

               (3) Analizarea şi notarea noului proiect de management se realizează cu respectarea 

corespunzătoare a prevederilor art. 10 și ale art. 12-15, iar dacă proiectul de management a obţinut ca 

urmare a evaluării nota minimă 7, managerului i se încheie un nou contract de management, în condiţiile 

legii. 

          (4) În cazul în care, în urma analizării noului proiect de management depus, managerul nu a 

obţinut minimum nota 7, Consiliul Județean Alba are obligaţia organizării unui concurs de proiecte de 

management, cu respectarea prevederilor legale. 

CAPITOLUL VII  Dispoziţii finale 

 

   Art. 18 Membrii comisiei de concurs, membrii comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum 

şi membrii secretariatului vor beneficia, conform art. 52 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, de o indemnizaţie în cuantum 

de 10% din indemnizaţia președintelui Consiliului Județean Alba, precum şi de decontarea cheltuielilor de 

transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din bugetul Consiliului Județean Alba, pe baza unor contracte 

civile de prestări de servicii, încheiate conform prevederilor Codului civil. 

   Art. 19 Toate documentele aferente organizării şi desfăşurării concursurilor de proiecte de 

management se înregistrează şi se păstrează în arhiva Consiliului Județean Alba, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

   Art. 20 Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile. 
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                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

ANEXĂ 

la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la instituțiile 

publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba 

                   

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind confidenţialitatea şi imparţialitatea 

  Subsemnatul(a), ............................., membru în comisia de concurs/de soluţionare a 

contestaţiilor/secretariat ........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în 

declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele: 

  a) nu am calitatea de soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu președintele, 

vicepreședinții sau un consilier județean, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu candidaţii participanţi la 

concurs; 

  b) nu am avut în ultimii 2 ani şi nu am în perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi 

contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de 

management; 

  c) nu am avut în ultimii 2 ani şi nu am relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin 

soţ/soţie, cu oricare dintre candidaţi; 

  d) mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata derulării 

concursului, potrivit legii. 

  Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una din 

situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa Consiliul Județean Alba imediat cu 

privire la această situaţie şi mă voi retrage. 

 

          Data ........................ 

Numele și prenumele 

............................. 

 

Semnătura 

............................. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Caietului de obiective pentru încredințarea, 

prin concurs de proiecte, a managementului Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, 

instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru încredințarea, prin 

concurs de proiecte, a managementului Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, instituție de cultură 

din subordinea Consiliului Județean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru 

încredințarea, prin concurs de proiecte, a managementului Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, 

instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13693/4 august 2016 al comun al Direcției gestionarea patrimoniului 

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

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 113/21 iulie 2016 privind  

încetarea, cu acordul părților, începând cu data de 21 iulie 2016 a contractului de management nr. 

2833/1 martie 2013 al managerului Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 

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

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

tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Caietul de obiective pentru pregătirea concursului de proiecte de management 

la Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției gestionarea 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, 

Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

             

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                                                                                 

 

 

 

 

 

Nr. 153 

Alba Iulia,  25 august 2016   
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 153/25 august 2016 

 

CAIET DE OBIECTIVE 

pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Alba  

pentru Centrul de cultură „Augustin Bena”Alba 

 

 

  Perioada de management este de 4 ani și 2 luni, începând cu data de 1 noiembrie 2016. 

  

Capitolul I – Tipul instituţiei 

 

        Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: aşezământ cultural. 

  În temeiul prevederilor din Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105/2007, Centrul de Cultură 

”Augustin Bena” Alba cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Morii, nr. 8, județul Alba funcţionează în 

subordinea Consiliului Judeţean Alba ca aşezământ cultural. 

  Finanţarea Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba se realizează din venituri proprii şi subvenţii 

acordate din bugetul local, prin bugetul Consiliului Județean Alba. 

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

Consiliului Județean Alba nr. 46/26 februarie 2015, obiectivele instituţiei sunt următoarele: 

 Organizarea activităţilor de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale de dezvoltare şi 

afirmare a responsabilităţilor creatoare ale populaţiei Judeţului Alba în domeniile cultural - artistice şi 

recreativ-distractive; 

 Oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, 

în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală; 

 Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural sau de petrecere a 

timpului liber menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să crească gradul de participare al cetăţenilor la 

viaţa culturală; 

 Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii 

tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial; 

 Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice şi practice, necesare formării deprinderilor 

artistice şi a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, în afara sistemelor formale de educaţie; 

 Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document cultural; 

 Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme de 

exprimare artistică; 

 Promovarea bunurilor culturale tradiţionale sau contemporane şi integrarea lor ca marcă a 

identităţii etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori; 

 Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate solicitate; 

 Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea în circuitul 

naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în publicaţii şi cărţi de 

specialitate; 

 Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate etc. în care să fie valorificate creaţiile Centrului 

la nivel judeţean, naţional şi internaţional. 

  Scopul înființării Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba este de a oferi produse şi servicii 

culturale ca elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor. 

 

Capitolul II - Misiunea instituţiei 

 

   Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba își asumă misiunea de  promovare a culturii şi artei 

naţionale şi universale şi de organizare de cursuri teoretice şi practice necesare formării continue în 

domeniul artelor şi meşteşugurilor.  

  

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

instituţia îşi desfăşoară activitatea 

 

Fiind o instituţie de interes judeţean, Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba desfăşoară 

programe şi proiecte ale căror obiective trebuie armonizate cu misiunea şi scopul instituţiei,  prin  
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activităţi care să atragă un număr cât mai mare de beneficiari, de toate vârstele şi categoriile socio-

culturale,  spre acte de cultură autentice.   

 În perioada parcursă de la înfiinţarea Centrului de cultură „Augustin Bena” Alba până în prezent, 

Judeţul Alba nu a cunoscut transformări esenţiale în ceea ce priveşte dinamica populaţiei, a mediului 

economic şi socio-cultural. Se pot, însă, reţine proiecte  ale Consiliului Judeţean Alba care facilitează 

creşterea vizibilităţii, eficacităţii  şi imaginii acestei instituţii de cultură precum şi demersuri 

artistice/culturale în toate comunităţile judeţului:  realizarea unor expoziţii etnografice în aproape toate 

comunele Judeţului Alba în scopul conservării patrimoniului cultural imaterial local; proiectul „Cultură 

pentru Cultură” realizat în scopul revitalizării culturii tradiţionale din mediul rural şi dezvoltarea 

turismului cultural în zonele istorico-etnografice ale Judeţului Alba; parteneriate cu primăriile şi ONG-

urile culturale din judeţ în acţiuni de promovare a patrimoniului cultural imaterial, interes pentru 

revigorarea tradiţiilor şi meşteşugurilor populare prin susţinerea claselor de meşteşuguri în localităţi cu 

tradiţie pentru canto muzică ușoară și populară, pictură, instrumente muzicale, actorie, dansuri, arta 

lemnului, țesături, ceramică-olărit.  

 

Capitolul IV - Dezvoltarea specifică a instituţiei 

 

Instituția este structurată, conform organigramei aprobată prin Hotărârea nr. 100/28 mai 2015 de 

către Consiliul Judeţean Alba şi statului de funcţii, aprobat prin Hotărârea nr. 28/25 februarie 2016 de 

către Consiliul Judeţean Alba, astfel: 

 Manager; 

 Contabil şef;  

 Compartimentul administrativ; 

 Compartimentul resurse umane şi salarizare; 

 Compartimentul financiar, contabil, buget, accesare şi gestionare programe şi proiecte; 

 Compartimentul programe şi proiecte culturale, editare tipărituri şi CDI; 

 Serviciul ansamblul artistic de fanfară şi orchestra de cameră, cu compartimentele: 

 Compartimentul ansamblul artistic de fanfară; 

 Compartimentul orchestra de cameră; 

 Serviciul ,,Redacţia Discobolul”; 

 Compartimentul ,,Redacţia Discobolul”; 

 Serviciul ansamblul folcloric cu compartimentele: 

 Compartimentul dansuri populare; 

 Compartimentul orchestra şi solişti vocali; 

 Serviciul de formare continuă ,,Şcoala de arte şi meşteşuguri,, cu compartimentele: 

 Compartimentul meşteşuguri tradiţionale; 

 Compartimentul arte. 

 

  Documente de referinţă, necesare analizei: 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 46/25 februarie 2015 – prevăzut în Anexa nr. 1; 

- Organigrama Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 100/28 mai 2015 - prevăzută în Anexa nr. 2; 

- Statul de funcții al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 28/25 februarie 2016 - prevăzut în Anexa nr. 3; 

- Bugetul aprobat al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, pe ultimii trei ani - prevăzut în 

Anexa nr. 4. 

 

4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 
Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba a fost înfiinţat la data de 1 octombrie 2007 prin 

reorganizarea Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Alba, a Şcolii 

Populare de Arte şi Meserii Alba şi prin organizarea serviciului – Ansamblul artistic de fanfară şi a 

serviciului Ansamblul de folclor.  

În prezent Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba funcţionează în aceeaşi componenţă şi 

structură organizatorică, deşi instituţia a cunoscut în această perioadă transformări în ceea ce priveşte 

numărul angajaţilor. De asemenea, se remarcă o diversificare a activităţii Şcolii de arte şi meşteşuguri – 

înfiinţarea unor clase externe de iniţiere în meşteşuguri tradiţionale - ceea ce a determinat şi o creştere a 

numărului de angajaţi şi, implicit,  a beneficiarilor.  
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Programele instituției favorizează schimburile culturale, parteneriatele, colaborările, având drept 

scop principal promovarea imaginii culturale a României și redimensionarea corectă a importanței 

culturale a României în spațiul internațional. 

 

4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani 

Nr. 

Crt. 

Indicatori de performanță Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

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

nr. beneficiari 

40,05 35,51 39,69 

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 0 0 

3 Număr de activități specifice 82 101 114 

4 Număr de apariții în media (fără comunicate de presă) 109 519 712 

5 Număr de beneficiari neplătitori 62800 80000 87000 

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

bilete, nu și a produselor culturale) 

0 0 0 

7 Număr de evenimente/reprezentații 283 341 352 

8 Număr de proiecte/acțiuni culturale 82 87 90 

9 Venituri proprii din activitatea de bază 163100 121227 97198 

10 Venituri proprii din alte activități 0 0 0 

 

4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 
Din anul 2014 sediul instituției s-a mutat într-un spaţiu închiriat pe str. Morii, nr. 8 din municipiul 

Alba Iulia, spaţiu în care funcţionează toate serviciile şi compartimentele instituţiei. Spaţiul dispune şi de 

o sală de evenimente cu o capacitate de 100 de locuri şi de o sală de aşteptare. Pentru clasele de 

meșteșuguri s-au încheiat protocoale de colaborare cu Palatul Copiilor, primăriile din localitățile în care 

își desfășoară acestea activitatea, școli și parohii, după caz. Serviciul Revista Discobolul își desfășoară 

activitatea în sediul Uniunii Scriitorilor - filiala Alba - Hunedoara. Spațiile de care dispune instituția sunt 

utilizate 100%. 

 

4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani. 

Nr. 

Crt. 

Program Proiect 2013 2014 2015 

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

1. Programul de 

cercetare, 

conservare, culegere 

și arhivare a culturii 

1. Prospectarea, culegerea și arhivarea culturii tradiționale - 

completarea Inventarului Național al patrimoniului imaterial 

x x x 

2.  Alba, cântec, joc, datini și obiceiuri - cercetarea și 

descărcarea de sarcină etnofolclorică în localități ale 

județului Alba 

x x x 

3. Tabăra de la Cetea  x  

4. Tezaurele  Albei - îmbogățirea tezaurului național al 

Tezaurelor umane Vii și filme 

x x x 

5. Nuntă in Transilvania – proiect finanțat de AFCN în jud. 

Alba și Sibiu 

x   

6. Vadu Moților – obiceiul Tocacii   x 

7. Festivalul de film etnografic   x 

8. Colocviile Gheorghe Pavelescu   x 

9. Colocviile naționale de etnografie   x 

2. Programul de  

transmitere și 

promovare a culturii 

tradiționale prin 

spectacol 

1. Cultură pentru Cultură x x x 

2. Fiii satului x x x 

3. Zilele Orașului x x x 

4. Ziua Naţională a Culturii   x x 

5. Târgurile toamnei  x x 

6. Mureş pe marginea ta  x x 

7. Ziua Mondială a Iei x x x 

8. Statu la vase x x x 

9. Datină străbună pe Secaşe  x x 

10. Festivalul Cetăţilor Dacice  x x 

11. Zilele Şcolii de arte şi meşteşuguri  x  

12. Sus, sus, sus la moți la munte x x x 
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13. Ziua lemnarului x x x 

14. Strugurele de aur x x x 

15. Târgul de fete  x x 

16. Festivalul Felician Fărcașu x x x 

17. Festivalul Mureș pe marginea ta x x  

18. Cu colindul prin țară - Brașov, Vîlcea, Sibiu, Bihor x x x 

19. Tradiţii presecane  x  

21. Festivaluri Internaţionale de Folclor  x x 

22.Târgul de turism rural  x x 

23. Festivalul jocului de Haidău  x x 

24. Concert de colinde  x x x 

25. Ziua Națională a României x x x 

26. Unirea Mică – spectacol tematic x   

27. Serbările Zăpezii de la Arieșeni x   

28. Cântec străbun x   

29. Zi bade cu fluiera x   

30. Sărbătoarea salcâmilor x   

31. Festivalul secerișului x   

32. Festivalul de la Biia x   

33. Târgul meșterilor populari   x 

34. Festivalul ”Inimi fierbinți în Țara de piatră”   x 

35. Ieșirea în Rai   x 

36. Dăm viață expozițiilor etnografice   x 

37. Fărșangul de la Cetea   x 

38. Sânzienele   x 

39. Obiceiul de Paști   x 

40. Sărbătoarea mocanilor   x 

41. Coborâtul oilor   x 

3. Programul de 

educație 

permanentă și 

perfecționare 

profesională 

1. Acordarea de asistență de specialitate artiștilor amatori, 

referenților culturali sau directorilor de cămine culturale 

x x x 

2. Datină străbună pe Secașe - activităţi metodice la 

comunele participante 

x x x 

3.Colocviile de etnografie și folclor  x x x 

4. Zilele Naționale ale școlilor de arte - Alba Iulia, Piteşti, 

Reşita, Mehedinți, Cluj, Satu Mare, Botoșani 

x x  

5. Colocviile profesionale ale CNCPTC x x x 

6. Artistul între tradiție și actualitate - simpozion  x x x 

7. Interferențe culturale: Cluj, Tîrgu Mureș, Alba Iulia, 

Reşiţa, Focşani, Bacău, Satu Mare, Mehedinți, Bihor 

x x  

8. Crearea unor centre zonale  etnologice  x x x 

9. Participarea la cursuri de perfecționare  x x 

10. Simpozioane ale Școlilor de arte – Ocna Mureș, Cluj 

Napoca, Tîrgu Mureș, Satu Mare 

  x 

11. Activități metodice cu referenții culturali și cu directorii 

așezămintelor culturale din județ 

  x 

12. Schimburi de experiență cu meșteri populari   x 

4. Programul de 

editare carte, editare 

muzicală și 

promovarea 

personalităților 

1. Activitățile Revistei Discobolul  x x x 

2. Publicațiile de specialitate și  lansări de carte  x x 

3. Obiceiuri pierdute, obiceiuri renăscute - film documentar 

,,Făşangii” și ,,Sânzâienele” 

x x x 

4. Promovarea expoziţiilor etnografice   x x 

5. Promovarea personalităților județului Alba prin 

evenimente publice: Augustin Bena, Sava Henţia, Eugen 

Curta, Ilie Moise, Leontina Fărcaş, etc. 

x x x 

6. Promovare a instituției și a personalităților - emisiuni, 

cărţi, realizarea de produse de promovare 

x x x 

7. Zilele Augustin Bena x x x 

8. Galele Tezaure Umane Vii  x x x 
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9. Promovarea produselor realizate în tabăra de la Cetea de 

către grupul Icoane 

 x  

10. Ziua naţională a turismului  x  

11. Meșteșuguri pierdute, meșteșuguri renăscute – film 

documentar ,,Nicodim Gligor” și ,,Nicolae Munteanu” 

x   

12. Salonul publicațiilor de cultură și artă x   

13. Lansări ale publicațiilor instituției   x 

14. Alba cântec, joc și voie bună   x 

5. Programul de 

parteneriate și 

colaborări 

1. Participarea la festivaluri și concursuri naționale x x  

2. Participarea cu spectacole în cadrul unor evenimente ale 

Consiliului Județean  Alba 

x x  

3. Ziua Națională a Patrimoniului Imaterial x x  

4. Drumuri culturale x x x 

5. Parteneriat cu InterArt și Centrul Cultural Aiud - tabere de 

creație artistică 

x x  

6. Concerte ale orchestrei de cameră  x  

7. Festivalul Cetăților Dacice x x  

8. Târgul de fete de pe Muntele Găina x x x 

9. Târgul de turism rural x x  

10. Târgurile toamnei din Județul Alba x x x 

11. Festivalul de romanțe ,,V. Ponoran” x x x 

12. Între două lumi x x  

13. Concert de Crăciun la nai și orgă x x x 

14. Gala Filantropia  x  

15. Festivaluri Internaţionale de folclor  x x 

16. Schimburi culturale, de publicații  x x 

17. Tradiţii presecane  x  

18. Ziua Naţională a României  x  

19. Blaj a Live  x x 

20. Întoarcerea la rădăcini  x x 

21. Stagiunea orchestrei de cameră  x  

22.Festivaluri naţionale şi judeţene de folclor  x  

22. Salonul de Icoane  x  

23. Concert de muzică clasică x   

24. Marșul persoanelor cu dizabilități x   

25. Prison Art x   

26. Spectacol de caritate pentru bolnavi x   

27. Ziua Vârstnicului x   

28. Salonul de pictura – colaborare cu județul Cluj x   

29. Festivalul Felician Fărcașu   x 

30. Salonul Artelor   x 

31. Ziua Școlilor de arte   x 

32. Taberele InterArt   x 

33. Turneul Național Trans Transilvania   x 

34. Haidăul   x 

35. Festivalul de film etnografic   x 

36. Gala Tezaurelor Umane Vii și Colocviile naționale de 

etnografie 

  x 

37. Târgul de carte   x 

38. Festivalul Internațional ”Lucian Blaga”   x 

39. Datină străbună pe Secașe   x 

40. Ziua Lemnarului   x 

41. Vârstele folkului   x 

42. Alba sub lumini de Oscar   x 

43. Marșul persoanelor cu handicap   x 

44. Adunarea Astra   x 

6. Programul de 

formare continuă în 

1. Anotimpurile artelor - expoziții, spectacole x x x 

2. Icoana din sufletul copiilor x x  
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domeniul artelor și 

a culturii 

tradiționale 

3. Tabăra de iconari de la Oaşa  x  

4. Zilele Școlii de arte și meșteșuguri x x x 

5. Joile artelor   x 

6. Festivităţi de deschidere şi închidere a anului şcolar   x x 

7. Festivalul Internaţional de Teatru Apollo   x  

8. Şcoala de vară  x  

9. Concert de colinde  x x 

10. Salonul de icoane şi obiceiuri de Paşte  x  

11. Tineri meșteșugari x   

12. Universul de lumină  x   

13. 7 zile, 7 arte – activități de promovare a serviciilor școlii x   

14. Spectacol de teatru – colaborare cu Skepsis x   

15. Concert de muzică de cameră x   

16. Serbare de Moș Crăciun x   

17. Magia Crăciunului x   

18. Salonul artelor   x 

19. Ziua Porților deschise   x 

20. Vârstele folkului   x 

21. Carnavalul primăverii   x 

22. Școala altfel   x 

23. Târguri ale meșterilor populari   X 

24. Concursul de meșteșuguri tradiționale ”Pavel Terțiu” 

Focșani 

  x 

25. Concursul ”Cetatea Alba – Carolina”   x 

7. Programul Fanfara 

Județului Alba 

1. Spectacol de estradă  x  

2. Promovarea muzicii de fanfară prin spectacole în județ x x  

3. Parteneriate cu unități de învățământ din Alba Iulia, Teiuș, 

Petrești 

x x  

4. Congresul tinerilor basarabeni   x 

5. Festivalul Muzicii de fanfară x  x 

6. Stagiunea orchestrei de cameră   x 

7. Ziua ceferistului   x 

8. Serbările Câmpiei Libertății   x 

9. Festival de fanfare pentru copii   x 

10. Aniversare Iosif Ivanovici   x 

11. Ziua Imnului    

8. Programul culturii 

minorităților 

1. Zilele culturii maghiare la Unirea x x x 

2. Lăutarii ardealului- Tiberiu Gheza  x  

3. Zilele culturii maghiare la Miraslău  x x 

4. Zilele comunităţii săseşti din Petreşti  x  

5. Fărșangul x   

6. Cultura pt Rromi x  x 

7. Balul Fanfarei x   

8. Meșteri popuklari de pe Secașe șiTârnave   x 

9. Prinderea postului – Cârnilejul la comunitatea săsească 

din Pianu de Jos 

  x 

 

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 

Nr. 

Crt 

Program Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr. 

proie

cte 

în 

cadr

ul 

prog

ram

ului 

Denumirea proiectului Buget 

prevăzu

t pe 

progra

m (lei) 

Buget 

consum

at la 

finele 

anului  

Anul 2013 
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1. Programul 

de cercetare, 

conservare, 

culegere și 

arhivare a 

culturii 

Salvgardarea și 

tezaurizarea 

patrimoniului 

cultural 

tradițional  

5 - Prospectarea, culegerea și arhivarea culturii 

tradiționale 

- Documentarea și realizarea de studii și lucrări 

de specialitate în vederea publicării lor 

- Alba, cântec, joc, datini și obiceiuri 

- Tezaurele  Albei - popasuri folclorice 

- Nuntă in Transilvania – proiect finanțat de 

AFCN în jud. Alba și Sibiu 

42000 11586 

2. Programul 

de  

transmitere 

și 

promovare a 

culturii 

tradiționale 

prin 

spectacol 

Asigurarea 

unui nucleu 

artistic în 

majoritatea 

localităților din 

județ 

21 - Cultură pentru Cultură 

- Fiii satului 

- Zilele Orașului  

- Statu la vase 

- Festivalul Felician Fărcașu 

- Concert de colinde 

- Ziua Națională a României 

- Sus, sus, sus la moți la munte 

- Ziua lemnarului 

- Strugurele de aur 

- Cu colindul prin țară - Brașov, Vîlcea, 

Sibiu, Bihor 

- Unirea Mică – spectacol tematic 

- Serbările Zăpezii de la Arieșeni 

- Cântec străbun 

- Zi bade cu fluiera 

- Sărbătoarea salcâmilor 

- Festivalul secerișului 

- Festivalul de la Biia 

- Mărie, dragă Mărie 

- Mureș pe marginea ta 

- Concert de Ziua Europei 

411700 508998 

3. Programul 

de educație 

permanentă 

și 

perfecționar

e 

profesională 

Formarea unui 

personal 

pregătit 

profesional atât 

în cadrul 

instituției cât și 

în căminele 

culturale și 

casele de 

cultură din 

județ 

9 - Acordarea de asistență de specialitate 

artiștilor amatori, referenților culturali sau 

directorilor de cămine culturale 

- Participarea la cursuri de perfecționare 

- Datină străbună pe Secașe - activităţi 

metodice la comunele participante 

- Colocviile de etnografie și folclor 

- Zilele Naționale ale Școlilor de Arte 

- Colocviile profesionale ale CNCPTC 

- Artistul între tradiție și actualitate - 

simpozion 

- Interferențe cultural: Cluj, Tîrgu Mureș, 

Reşiţa etc. 

- Crearea unor centre zonale  etnologice 

45000 14225 
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4. Programul 

de editare 

carte, 

editare 

muzicală și 

promovarea 

personalități

lor 

Conservarea și 

promovarea 

activității și 

imaginii 

instituției, dar 

și a activității 

colaboratorilor 

din județ și din 

țară care au 

preocupări în 

domeniul artei 

și al culturii 

11 - Activitățile Revistei Discobolul  

- Publicațiile de specialitate și  lansări de 

carte 

- Obiceiuri pierdute, obiceiuri renăscute - 

film documentar 

- Meșteșuguri pierdute, meșteșuguri 

renăscute 

- Promovarea expoziţiilor etnografice 

- Materiale de promovare a instituției 

- Să ne promovăm obiceiurile, folclorul și 

personalitățile 

- Tezaur folcloric 

- Zilele Augustin Bena 

- Galele Tezaure Umane Vii 

- Salonul publicațiilor de cultură și artă 

155400 22033 

5. Programul 

de 

parteneriate 

și colaborări 

Realizarea unei 

rețete culturale 

capabile să 

promoveze din 

punct de 

vedere cultural 

”Comorile” 

județului Alba, 

atât pe plan 

local cât și pe 

plan regional, 

național și 

internațional 

18 - Participarea la festivaluri și concursuri 

naționale 

- Participarea cu spectacole în cadrul unor 

evenimente ale Consiliului Județean Alba 

- Ziua Națională a Patrimoniului Imaterial 

- Drumuri culturale 

- Parteneriat cu InterArt și Centrul Cultural 

Aiud - tabere de creație artistică 

- Concert de muzică clasică 

- Festivalul Cetăților Dacice 

- Târgul de fete de pe Muntele Găina 

- Târgul de turism rural  

- Târgurile toamnei din județul Alba 

- Festivalul de romanțe ,,V. Ponoran” 

- Concert de Crăciun la nai și orgă  

- Între două lumi 

- Marșul persoanelor cu handicap 

- Prison Art 

- Spectacol de caritate pentru bolnavi 

- Ziua Vârstnicului  

- Salonul de pictura – colaborare cu jud. Cluj 

168300 316268 

6. Programul 

de formare 

continuă în 

domeniul 

artelor și a 

culturii 

tradiționale 

Formarea 

continua în 

domeniul 

artelor și a 

culturii 

tradiționale  

10 - Anotimpurile artelor - expoziții, spectacole 

- Icoana din sufletul copiilor 

- Tineri meșteșugari 

- Zilele Școlii de arte și meșteșuguri 

- Universuri de lumină 

- 7 zile,7 arte – activități de promovare a 

serviciilor școlii 

- Spectacol de teatru  

- Concert de muzică religioasă 

- Instantanee de lumină 

- Serbările iernii 

48700 20014 

7. Programul 

Fanfara 

Județului 

Alba 

Valorificarea 

unui repertoriu 

bogat de lucrări 

ce fac parte din 

cadrul acestui 

gen muzical 

3 - Festivalul Muzicii de fanfară  

- Promovarea muzicii de fanfară prin 

spectacole în județ 

- Parteneriate cu unități de învățământ din 

Alba Iulia, Teiuș, Petrești 

25000 32405 
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8. 

 

 

Programul 

culturii 

minorităților 

Promovarea 

multiculturalită

ții,promovarea 

folclorului 

minorităților 

5 - Fărșangul 

- Prinderea postului – Cârnilejul la 

comunitatea săsească din Pianu de Jos 

- Cultura pentru Rromi 

- Zilele culturii maghiare  

- Festivalul Rozelor 

12100 7975 

Anul 2014 

1. Programul 

de cercetare, 

conservare, 

culegere și 

arhivare a 

culturii 

Salvgardarea și 

tezaurizarea 

patrimoniului 

cultural 

tradițional  

6 - Prospectarea, culegerea și arhivarea culturii 

tradiționale 

- Documentarea și realizarea de studii și lucrări 

de specialitate în vederea publicării lor 

- Alba, cântec, joc, datini și obiceiuri 

- Tabăra de descărcare etno-folclorică de la 

Cetea 

- Tezaurele  Albei - popasuri folclorice 

-  Fășangii de la Cetea 

31000 24563 

 

2. Programul 

de  

transmitere 

și 

promovare a 

culturii 

tradiționale 

prin 

spectacol 

Asigurarea 

unui nucleu 

artistic în 

majoritatea 

localităților din 

județ 

31 - Cultură pentru Cultură 

- Fiii satului 

- Zilele Orașului  

- Statu la vase 

- Festivalul de folclor de la Biia 

- Unirea Mică  

- Festivalul Felician Fărcașu 

- Serbările Zăpezii de la Arieșeni  

- Concert de colinde 

- Ziua Națională a Culturii 

- Târgurile toamnei din Județul Alba 

- Mureș pe marginea ta 

- Ziua Mondială a Iei 

- Zi bade cu fluiera 

- Sărbătoarea salcâmilor 

- Festivalul secerișului 

- Datină străbună pe Secașe 

- Festivalul Cetăților Dacice 

- Zilele Școlii de arte și meșteșuguri 

- Sus, sus, sus la moți la munte 

- Ziua lemnarului 

- Strugurele de aur 

- Târgul de Fete 

- Cu colindul prin țară - Brașov, Vîlcea, 

Sibiu, Bihor 

- Tradiții presecane 

- Festivaluri internaționale de folclor 

- Târgul de turism rural 

- Festivalul jocului de Haidău 

- Ziua Națională a României 

- Concertul anual al ansamblului folcloric 

- Evenimente culturale în expoziții 

etnografice 

967400 834886 

3. Programul 

de educație 

permanentă 

și 

perfecționar

e 

profesională 

Formarea unui 

personal 

pregătit 

profesional atât 

în cadrul 

instituției cât și 

în căminele 

culturale și 

casele de 

cultură din 

7 - Acordarea de asistență de specialitate 

artiștilor amatori, referenților culturali sau 

directorilor de cămine culturale 

- Datină străbună pe Secașe - activităţi 

metodice la comunele participante 

- Zilele Naționale ale Școlilor de Arte  

- Artistul între tradiție și actualitate - 

simpozion - - Interferențe cultural: Cluj, 

Tîrgu Mureș, Reşiţa etc. 

- Crearea unor centre zonale  etnologice 

36700 0 
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județ - Colocviile de etnografie și folclor  

4. Programul 

de editare 

carte, 

editare 

muzicală și 

promovarea 

personalități

lor 

Conservarea și 

promovarea 

activității și 

imaginii 

instituției, dar 

și a activității 

colaboratorilor 

din județ și din 

țară care au 

preocupări în 

domeniul artei 

și al culturii 

13 - Activitățile Revistei Discobolul  

- Publicațiile de specialitate și  lansări de 

carte 

- Obiceiuri pierdute, obiceiuri renăscute - 

film documentar 

- Meșteșuguri pierdute, meșteșuguri 

renăscute 

- Promovarea expoziţiilor etnografice 

- Promovarea personalităților județului Alba 

prin evenimente publice 

- Buletin informative de promovare a 

evenimentelor instituției pe site și facebook 

- Să ne promovăm obiceiurile, folclorul și 

personalitățile 

- Zilele Augustin Bena 

- Galele Tezaure Umane Vii 

- Eveniment de promovare de către grupul 

Icoane a proiectului de cercetare din jud. 

Alba 

- Salonul publicațiilor de cultură și artă 

- Ziua Națională a Turismului 

91100 88033 

5. Programul 

de 

parteneriate 

și colaborări 

Realizarea unei 

rețete culturale 

capabile să 

promoveze din 

punct de 

vedere cultural 

”Comorile” 

județului Alba, 

atât pe plan 

local cât și pe 

plan regional, 

național și 

internațional 

23 - Participarea la festivaluri și concursuri 

naționale 

- Festivalul de Folk 

- Ziua Națională a Patrimoniului Imaterial 

- Drumuri culturale 

- Parteneriat cu InterArt și Centrul Cultural 

Aiud - tabere de creație artistică 

- Cetatea Alba - Carolina în sunet și culoare 

- Festivalul Cetăților Dacice 

- Târgul de fete de pe Muntele Găina 

- Târgul de turism rural  

- Târgurile toamnei din județul Alba 

- Festivalul de romanțe ,,V. Ponoran” 

- Între două lumi 

- Concert de Crăciun la nai și orgă  

- Spectacol de caritate – Gala Filantropia 

- Festivaluri Internaționale de Folclor 

- Schimburi culturale 

- Tradiții presecane 

- Ziua Națională a României 

- Blaj a Live 

- Salonul de pictura – colaborare cu UAP 

- Stagiunea orchestrei de camera 

- Salonul județean de Icoane 

- Șureanu Mountain Festival 

992300 1019779

,18 

6. Programul 

de formare 

continuă în 

domeniul 

artelor și a 

culturii 

tradiționale 

Formarea 

continua în 

domeniul 

artelor și a 

culturii 

tradiționale  

11 - Anotimpurile artelor - expoziții, spectacole 

- Icoana din sufletul copiilor 

- Tineri meșteșugari 

- Zilele Școlii de arte și meșteșuguri 

- Universuri de lumină 

- 7 zile, 7 arte – activități de promovare a 

serviciilor școlii 

- Clubul Artelor în Joile artelor 

- Concert de muzică religioasă 

- Instantanee de lumină 

- Serbările iernii 

- Cursuri de formare în domeniul artelor și 

meșteșugurilor 

29700 53737 
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7. Programul 

Fanfara 

Județului 

Alba 

Valorificarea 

unui repertoriu 

bogat de lucrări 

ce fac parte din 

cadrul acestui 

gen muzical 

3 - Spectacol de estradă 

- Promovarea muzicii de fanfară prin 

spectacole în județ 

- Parteneriate cu unități de învățământ din 

Alba Iulia, Teiuș, Petrești 

27000 0 

8. 

 

 

Programul 

culturii 

minorităților 

Promovarea 

multiculturalită

ții, promovarea 

folclorului 

minorităților 

3 - Zilele culturii maghiare la Unirea, Miraslău 

- Lăutarii Ardealului – Tiberiu Groza  

- Zilele comunității săsești din Petrești 

19200 15260 

 

 

 

 

 

 

Anul 2015 

1. Programul 

de cercetare, 

conservare, 

culegere și 

arhivare a 

culturii 

Salvgardarea și 

tezaurizarea 

patrimoniului 

cultural 

tradițional  

5 - Prospectarea, culegerea și arhivarea culturii 

tradiționale 

- Documentarea și realizarea de studii și lucrări 

de specialitate în vederea publicării lor 

- Alba, cântec, joc, datini și obiceiuri 

- Participarea la concursuri de proiecte 

finanțate în parteneriat 

- Tezaurele  Albei – realizare filme 

documentare și organizarea festivalului de 

filme etnografice FIFE Zlatna 

42000 37298 

 

2. Programul 

de  

transmitere 

și 

promovare a 

culturii 

tradiționale 

prin 

spectacol 

Asigurarea 

unui nucleu 

artistic în 

majoritatea 

localităților din 

județ 

17 - Cultură pentru Cultură 

- Fiii satului 

- Zilele Orașului  

- Spectacole tematice: Horea, Cloșca și 

Crișan, Unirea Mică etc. 

- Serbările iernii – Orășelul copiilor 

- Festivaluri folclorice: Mamaia copiilor 

- Concerte de folclor 

- Sărbători păstorești: Coborâtul oilor 

- Statu la vase 

- Sărbătoarea salcâmilor 

- Ieșirea în Rai 

- Sărbătoarea mocanilor 

- Ziua lemnarului 

- Spectacole folclorice 

- Strugurele de aur 

- Concert de colinde 

- Ziua Națională a României 

240000 717912,

96 

3. Programul 

de educație 

permanentă 

și 

perfecționar

e 

profesională 

Formarea unui 

personal 

pregătit 

profesional atât 

în cadrul 

instituției cât și 

în căminele 

culturale și 

casele de 

cultură din 

județ 

9 - Acordarea de asistență de specialitate 

artiștilor amatori, referenților culturali sau 

directorilor de cămine culturale 

- Datină străbună pe Secașe - activităţi 

metodice la comunele participante 

- Zilele Naționale ale Școlilor de Arte  

- Artistul între tradiție și actualitate - 

simpozion - Interferențe culturale: Alba - 

Argeș 

- Crearea unor centre zonale  etnologice 

- Colocviile de etnografie și folclor  

- Colocviile profesionale ale CNCPCT 

- Participarea la cursuri de formare 

55700 9247,06 

4. Programul 

de editare 

carte, 

editare 

muzicală și 

Conservarea și 

promovarea 

activității și 

imaginii 

instituției, dar 

10 - Activitățile Revistei Discobolul  

- Publicațiile de specialitate și  lansări de 

carte 

- Obiceiuri pierdute, obiceiuri renăscute - 

film documentar 

88300 54306,3

9 
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promovarea 

personalități

lor 

și a activității 

colaboratorilor 

din județ și din 

țară care au 

preocupări în 

domeniul artei 

și al culturii 

- Meșteșuguri pierdute, meșteșuguri 

renăscute 

- Promovarea instituției și a personalităților ei 

- Promovarea personalităților județului Alba 

prin evenimente publice 

- Parteneriate cu școli 

- Zilele Augustin Bena 

- Galele Tezaure Umane Vii 

- Salonul publicațiilor de cultură și artă 

5. Programul 

de 

parteneriate 

și colaborări 

Realizarea unei 

rețete culturale 

capabile să 

promoveze din 

punct de 

vedere cultural 

”Comorile” 

județului Alba, 

atât pe plan 

local cât și pe 

plan regional, 

național și 

internațional 

17 - Participarea la festivaluri și concursuri 

naționale 

- Festivaluri musicale din județul Alba 

- Festivaluri ale dansului și portului popular 

- Drumuri culturale 

- Parteneriat cu InterArt și Centrul Cultural 

Aiud - tabere de creație artistică 

- Concerte de muzică cultă 

- Festivalul Cetăților Dacice 

- Târgul de fete de pe Muntele Găina 

- Târgul de turism rural  

- Târgurile toamnei din județul Alba 

- Festivalul de romanțe ,,V. Ponoran” 

- Între două lumi 

- Concert de Crăciun la nai și orgă  

- Marșul persoanelor cu dizabilități 

- Săptămâna voluntariatului 

- Spectacol de caritate – Gala Filantropia 

- Ziua vârstnicului 

145600 983307,

05 

6. Programul 

de formare 

continuă în 

domeniul 

artelor și a 

culturii 

tradiționale 

Formarea 

continua în 

domeniul 

artelor și a 

culturii 

tradiționale  

10 - Anotimpurile artelor - expoziții, spectacole 

- Clubul Artelor în Joile artelor 

- Expoziții de arte plastic 

- Târguri și expoziții ale micilor meșteșugari 

- Zilele Școlii de arte și meșteșuguri 

- Expoziții de arte vizuale 

- Activități de promovare a serviciilor școli 

- Evenimente teatrale 

- Concert de muzică religioasă 

- Spectacolele iernii 

59200 73978,9

8 

7. Programul 

Fanfara 

Județului 

Alba 

Valorificarea 

unui repertoriu 

bogat de lucrări 

ce fac parte din 

cadrul acestui 

gen muzical 

6 - Festivaluri de fanfară 

-  Spectacol de estradă 

- Promovarea muzicii de fanfară prin 

spectacole în județ 

- Participarea la evenimente patriotice 

- Parteneriate cu unități de învățământ din 

Alba Iulia, Teiuș, Petrești 

- Stagiunea orchestrei de cameră 

0 100288,

34 

8. 

 

 

Programul 

culturii 

minorităților 

Promovarea 

multiculturalită

ții, promovarea 

folclorului 

minorităților 

3 - Zilele culturii maghiare  

- Interetnika - evenimente ale altor minorități 

- Zilele comunității săsești  

- Zilele minorității rrome 

12100 19450 

 

Capitolul V - Sarcini pentru management 

 

 Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 

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

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

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

parcurgerea procesului de identificare a nevoilor publicului – interviuri, focus-grupuri, chestionare etc; 
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3. să reorganizeze instituția, să actualizeze Regulamentul de organizare și funcționare, 

Regulamentul intern și fișele de post; 

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

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

artistică; 

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

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

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

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

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

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

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

diversifice oferta culturală a instituției; 

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

riscurilor; 

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

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

local puternic și vizibil; 

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

și cu instituții culturale naționale și internaționale; 

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

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

stagii de pregătire profesională; 

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

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

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

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

vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției; 

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

apărarea împotriva incendiilor, etc.; 

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

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

cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

Capitolul VI - Structura şi conţinutul proiectului de management 

 

 Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de maxim 60 pagini, inclusiv anexe, și vor 

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

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

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

paginii: în josul paginii, numărul paginii central. 

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

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

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

cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

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

management: 

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

evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 

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

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

  d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 

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

publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

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

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

atrase din alte surse. 
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  Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale 

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

 

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

privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 

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

comunităţi; 

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

ameninţări); 

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

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

informare); 

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

  6. profilul beneficiarului actual. 

 

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

  2. concluzii: 

  2.1. reformularea mesajului, după caz; 

  2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

 

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

caz: 

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

  2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

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

externalizate; 

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

propuneri de îmbunătăţire; 

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

continuităţii procesului managerial. 

 

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

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

solicitate/obţinute de la instituţie: 

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

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

cheltuieli de capital); 

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

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

instituţie: 

 

Nr. 

Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, 

concluzii 

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

     

   

   

   

 Total Total Total  

   

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

instituţiei: 

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

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

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

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

practicate; 

  3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 
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  3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 

autorităţi publice locale; 

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

veniturilor: 

  4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

  4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 

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

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

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

  4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

  a) din subvenţie; 

  b) din venituri proprii. 

 

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

conform sarcinilor formulate de autoritate: 

  Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 

  1. viziune; 

  2. misiune; 

  3. obiective (generale şi specifice); 

  4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

  5. strategia şi planul de marketing; 

  6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

  7. proiectele din cadrul programelor; 

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

 

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

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

pot fi atrase din alte surse 

 

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

 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 

… 

Anul 

… 

Anul 

… 

Anul 

… 

Anul 

… 

(1) (2) (3) (…) (…) (…) (…) 

1. TOTAL VENITURI, din care: 

 

1.a. Venituri proprii, din care: 

    1.a.1. venituri din activitatea de bază 

    1.a.2. surse atrase 

    1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. Subvenții / alocații 

1.c. Alte venituri 

     

2. TOTAL CHELTUIELI, din care: 

 

2.a. Cheltuieli de personal, din care: 

    2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

    2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

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

    2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.2. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 

    2.b.4. Cheltuieli de întreținere 

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

2.c. Cheltuieli de capital 

     

 

  2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

  2.1. la sediu; 

  2.2. în afara sediului. 
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  3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

 

Nr. 

Crt 
Program 

Scurtă descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte în 

cadrul 

programul

ui 

Denumirea 

proiectului 

Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei) 

Primul an de management 

1.      

…      

…      

Al doilea an de management 

2.      

…      

…      

Al treilea an de management 

3.      

…      

…      

Al patrulea an de management 

4      

…      

…      

Al cincilea an de management 

5      

…      

…      

 

Capitolul VII - Alte precizări 

 

 Pentru informaţii suplimentare necesare elaborării proiectului de management, candidaţii se pot 

adresa, în baza unei cereri motivate, Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, telefon/fax 

0258.826.410 ; e-mail: culturaalba@yahoo.com, augustinbena@mail.com. 

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

Turism, cultură, tineret, sport şi învățământ din cadrul Consiliului Județean Alba, la telefon 025.813380 

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

  

Capitolul VIII – Anexe 

 

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 

 

Anexa nr. 1 

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 46/25 februarie 2015 

 

Anexa nr. 2 

Organigrama Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 100/28 mai 2015 

 

Anexa nr. 3 

Statul de funcții al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 28/25 februarie 2016 

 

Anexa nr. 4 

Bugetul aprobat al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, pe ultimii trei ani. 

 

  

mailto:culturaalba@yahoo.com
mailto:augustinbena@mail.com
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a 

managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării 

finale a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba 

Iulia și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării finale a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13682 din 4 august 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 36 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 și Anexei nr. 2 din Ordinul ministrului culturii nr. 2.799/2015 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a 

modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului-cadru al contractului de management; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a 

managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii Alba 

Iulia și Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.       

     

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU   

                                                                       

 

 

Nr. 154 

Alba Iulia,  25 august 2016   
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Anexa  la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 154/ 25 august 2016 

 

 

REGULAMENT 

de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” 

Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

   

CAPITOLUL I  Dispoziţii generale 

 

   Art. 1 Evaluarea finală managementului de către Consiliul Județean Alba, pentru Teatrul de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba, se realizează în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 

Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului 

culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 

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

evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului 

de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management coroborate cu prevederile 

prezentului regulament-cadru. 

   Art. 2 Prezentul regulament reglementează procedura prin care intermediul Biroului Resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba verifică modul în care au fost 

realizate obligaţiile asumate prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate în 

perioada octombrie 2012 – decembrie 2016 (stabilită în contractul de management) şi prevederile sale se 

aplică pentru evaluarea finală, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 189/2008 

privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

   Art. 3 Evaluarea managementului este organizată în două etape, astfel: 

  a) prima etapă: analiza raportului de activitate; 

  b) a doua etapă: susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu, 

desfăşurat la sediul Consiliului Județean Alba. 

   Art. 4 Evaluarea managementului pentru perioada prevăzută la art. 2 se desfășoară conform 

următorului calendar: 

  a) 5 - 8 septembrie 2016, depunerea raportului de activitate conform modelului prevăzut în anexa nr. 

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

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

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

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

  b) 9 - 13 septembrie 2016, întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei; 

  c) 14 – 16 septembrie 2016, analiza raportului de activitate şi a referatelor - analiză de către comisia 

de evaluare; 

  d) 20 septembrie 2016, susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu; 

  e) aducerea la cunoştinţa managerului a rezultatului evaluării, a notei şi a concluziilor raportului 

întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, conform 

art. 41 alin. (3) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  f) depunerea contestaţiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului; 

  g) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afişare pe site-ul Consiliul Județean Alba, în 

termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data 

soluţionării acestora. 

CAPITOLUL II  Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare 

 

   Art. 5 (1) Pentru desfăşurarea evaluării managementului instituţiei, la nivelul Consiliului Județean 

Alba se înfiinţează o comisie de evaluare, în funcţie de specificul instituţiei, formată dintr-un număr 

impar de membri. 

              (2) Componența Comisiei de evaluare este desemnată de Consiliul Județean Alba prin 

hotărâre. Comisia de evaluare este compusă din reprezentanţi ai Consiliul Județean Alba, în proporţie de o 

treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi. 
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              (3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către Consiliul Județean 

Alba, ţinând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea 

specifică a fiecărei instituţii pentru care se organizează evaluarea. 

               (4) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul Consiliului Județean 

Alba. 

   Art. 6 (1) Nu poate fi desemnat ca membru în comisie persoana care se află în una dintre 

următoarele situaţii: 

  a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu președintele, vicepreședinții sau un 

consilier județean, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu managerul evaluat; 

  b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi 

contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se face evaluarea managementului; 

  c) a avut în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soţ/soţie, cu 

managerul evaluat. 

              (2) Statutul de membru în comisia de evaluare este incompatibil cu cel de membru în 

comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

              (3) Membrii comisiei şi membrii secretariatului comisiei au obligaţia de a depune, la 

momentul luării la cunoştinţă a hotărârii Consiliului Județean Alba privind desemnarea în comisie, o 

declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate potrivit modelului prevăzut în anexa prezentului 

regulament. Declaraţiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evaluării. 

              (4) În cazul existenţei unui caz de incompatibilitate membrul comisiei este obligat să 

informeze de îndată Consiliul Județean Alba, care va dispune înlocuirea acestuia din comisie. 

              (5) În situaţia în care membrul comisiei nu a depus declaraţia prevăzută la alin. (3) sau nu şi-

a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (4), Consiliul Județean Alba va dispune, prin hotărâre, încetarea 

calităţii de membru al comisiei. 

            (6) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1)-(5) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, 

potrivit legii. 

   Art. 7 (1) Membrii comisiei au următoarele atribuţii: 

  a) studiază individual documentele primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la 

secretariatul comisiei; 

  b) analizează solicitarea transmisă de către Consiliul Județean Alba în vederea întocmirii raportului 

de evaluare şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se va 

nota raportul de activitate şi interviul; 

  c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se 

realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns; 

  d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare 

a referatelor-analiză întocmite de secretariat şi a proiectului de management aprobat de autoritate; 

  e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu 

majoritate de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate a 

acestuia; 

  f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării; 

  g) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager; 

  h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face 

recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de 

management; 

  i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei; 

  (2) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a raportului de 

activitate şi interviului este validată de membrii comisiei. 

  (3) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţelor comisiei sunt anunţate de către 

secretariat cu cel puţin 48 ore înainte de desfăşurarea acestora. 

   Art. 8 (1) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea 

următoarelor principii: 

  a) aplicarea corectă a legii; 

  b) prioritatea interesului public; 

  c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, 

eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 

  d) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice 

interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului; 

  e) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase; 

  f) principiul integrităţii morale. 

                 (2) Membrii comisiei de evaluare au următoarele obligaţii: 
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  a) să cunoască prevederile prezentului regulament, precum şi conţinutul proiectului de management 

aprobat de Consiliul Județean Alba; 

  b) să aducă la cunoştinţa președintelui Consiliului Județean Alba orice ingerinţă în activitatea lor din 

partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar 

putea crea suspiciuni cu privire la acestea; 

  c) să participe la şedinţele de lucru şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu 

caracter personal, în condiţiile legii; 

  d) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare; 

  e) să evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durată a desfăşurării procedurii 

de evaluare; 

  f) să informeze de îndată, în scris, autoritatea în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate; 

  g) să reia procedura notării, în cazul prevăzut la art. 11 alin. (5); 

   Art. 9 (1) Mandatul de membru al comisiei încetează: 

  a) după finalizarea evaluării activităţii managerului; 

  b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament; 

  c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi 

imparţialitatea; 

  d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris Consiliului Județean Alba; 

  e) retragerea motivată a mandatului membrului de către Consiliul Județean Alba sau instituţia care l-

a desemnat; 

  f) în situaţia în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declaraţia prevăzută la art. 6 alin. (3) 

sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 6 alin. (4); 

  g) în alte situaţii prevăzute de lege. 

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) - g), dacă acestea au loc înainte de începerea 

primei etape, Consiliul Județean Alba desemnează, prin hotărâre, o altă persoană, cu respectarea 

prevederilor art. 16 alin. (2) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) - g), dacă acestea au loc după începerea primei 

etape, Consiliul Județean Alba va relua procedura de evaluare. 

(4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de către un 

membru al comisiei, Consiliul Județean Alba, după caz, poate prelungi, prin hotărâre, termenele stabilite 

pentru desfăşurarea etapelor de evaluare. 

   Art. 10 (1) În activitatea sa comisia este sprijinită de un secretariat, ai cărui membri sunt 

desemnaţi prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

     (2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuţii: 

  a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea evaluării, înaintează membrilor 

comisiei raportul de activitate şi proiectul de management; 

  b) analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de resursele 

umane şi de managementul instituţiei, elaborând referate-analiză, pe care le înaintează comisiei de 

evaluare, întocmeşte procesele-verbale pentru fiecare etapă şi consemnează notele acordate; 

  c) pune la dispoziţia membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declaraţia de 

confidenţialitate şi imparţialitate şi ţine evidenţa acestor documente; 

  d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel 

încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns; 

  e) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei şi 

secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi 

diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare; 

  f) întocmeşte contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisei de evaluare, ai 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ai secretariatului beneficiază de o indemnizaţie; 

  g) participă la şedinţele comisiei, fără drept de vot; 

  h) redactează procesul-verbal final al evaluării, la care se ataşează raportul comisiei de evaluare; 

  i) aduce la cunoştinţa managerului, în scris, rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului 

întocmit de comisia de evaluare; 

  j) asigură transmiterea contestaţiilor către comisia de soluţionare a contestaţiilor; 

  k) asigură aducerea la cunoştinţa publică, prin afişare pe site-ul Consiliul Județean Alba, a 

rezultatului final al evaluării, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse 

contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora; 

  l) asigură, potrivit domeniului de competenţă, consilierea comisiei în timpul desfăşurării interviului, 

răspunzând la întrebările acesteia; 

  m) invită comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prevăzut la art. 11 alin. (5); 
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CAPITOLUL  III  Analiza şi notarea rapoartelor de activitate 

 

   Art. 11 (1) Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza criteriilor şi 

subcriteriilor prevăzute în raportul de evaluare elaborat la solicitarea Consiliului Județean Alba, cu luarea 

în considerare a modelului prevăzut în anexa nr. 4 a Ordinului ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru 

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

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

caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 

contractului de management  

    (2) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidenţiale. 

    (3) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei a unei note - 

nota A, de la 1 la 10, pentru prima etapă, şi nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media 

aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul 

doar primele două zecimale. 

    (4) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A + B)/2 = ....... 

    (5) În situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate 

de membrii comisiei de evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există 

diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă 

în parte. 

    (6) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare 

membru al comisiei, astfel: 

  [Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x 

  x - numărul membrilor comisiei stabilit de Consiliul Județean Alba, pentru respectiva evaluare 

    (7) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este considerat 

nesatisfăcător. 

    (8) Rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisie sunt 

aduse la cunoştinţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare. 

CAPITOLUL  IV  Soluţionarea contestaţiilor 

 

   Art. 12 (1) Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a 

procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării şi să le depună la Biroul resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data 

comunicării rezultatului evaluării. 

      (2) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului pentru depunerea acesteia, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită în acest 

sens conform art. 21 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

   Art. 13 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, 

numiţi prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

                (2) Nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor membri care au făcut 

parte din comisia de evaluare sau din secretariatul comisiei de evaluare. 

                (3) Membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor li se aplică în totalitate prevederile 

art. 6. 

                (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: 

  a) verifică depunerea contestaţiei, în termenul prevăzut de lege; 

  b) analizează contestaţia depusă; 

  c) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

  d) asigură comunicarea răspunsului la contestaţie, în termenul legal, contestatorului. 

CAPITOLUL  V  Comunicarea rezultatului evaluării 

 

   Art. 14 (1) În 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, 

de la data soluţionării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoştinţa publică prin intermediul 

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

                (2) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

CAPITOLUL  VI  Dispoziţii finale 
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   Art. 15 După finalizarea procedurii de evaluare, președintele Consiliului Județean Alba, prin 

intermediul Biroului Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate, va afişa pe site-ul Consiliului 

Județean Alba raportul de activitate final. 

   Art. 16 Membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, 

precum şi membrii secretariatului vor beneficia, conform art. 52 din O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, de o 

indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite, precum şi de 

decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din bugetul Consiliului Județean 

Alba, pe baza unor contracte civile conform prevederilor Codului civil. 

   Art. 17 Toate documentele aferente organizării şi desfăşurării evaluărilor de management se 

înregistrează şi se păstrează în arhiva Consiliului Județean Alba, conform prevederilor legale în vigoare. 

   Art. 18 Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile. 

   

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

ANEXĂ 

la regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 

Alba 

 

 

DECLARAŢIE 

privind confidenţialitatea şi imparţialitatea 

 

 

  Subsemnatul(a), ................................., membru în comisia de evaluare/de soluţionare a 

contestaţiilor/secretariat ........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în 

declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele: 

  a) nu am calitatea de soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu președintele, 

vicepreședinții sau un consilier județean, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu managerul evaluat; 

  b) nu am în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu 

instituţia publică de cultură pentru care se organizează evaluarea; 

  c) nu am relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soţ/soţie, cu managerul evaluat; 

  d) mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata evaluării, 

potrivit legii. 

  Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre 

situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la 

această situaţie şi mă voi retrage. 

 

          Data ........................ 

 

 

 

Numele și prenumele 

............................. 

 

Semnătura 

............................. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului la Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba, precum si a secretariatelor acestora 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de 

evaluare a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba 

Iulia și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, precum și a secretariatelor acestora; 

- raportul de specialitate nr. 13710 din 4 august 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se înființează Comisia de evaluare a managementului la Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia, pentru evaluarea finală, în următoarea componenţă: 

Ioan BODEA   - director executiv - Direcţia gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, în calitate de reprezentant al autorității;  

Mihaela SOLOCEANU - director - Teatrul de Copii „Arlechino” Brașov, în calitate de  

specialist; 

Gavril CADARIU  - director - Teatrul pentru Copii şi Tineret „Ariel” din Târgu-

Mureş, în calitate de  specialist. 

 Art. 2.  Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului la Teatrul de 

Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, pentru evaluarea finală, în următoarea componenţă: 

Sorina OPREAN  - consilier superior, reprezentant compartiment de specialitate;   

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;   

Romana Maria RUSU - consilier juridic, reprezentant compartiment juridic. 

Art. 3. Se înființează Comisia de evaluare a managementului la Muzeul Național al Unirii 

Alba Iulia, pentru evaluarea finală, în următoarea componenţă: 

Ioan BODEA   - director executiv - Direcţia gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, în calitate de reprezentant al autorității;  

Matei DRÎMBĂREAN - director - Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu 

Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 

Ana Maria GRIGORUȚ - bibliotecar-cercetător - Biblioteca Națională a României – 

Filiala Biblioteca Batthyaneum,  în calitate de  specialist. 

  

Art. 4. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului la Muzeul Național 

al Unirii Alba Iulia, pentru evaluarea finală, în următoarea componenţă: 

Sorina OPREAN  - consilier superior, reprezentant compartiment de specialitate;   

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;   

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTkNmIvrbOAhWKVhQKHXcZAKYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bibnat.ro%2FFiliala-Biblioteca-Batthyaneum-s75-ro.htm&usg=AFQjCNH-pnnJBHpNVjPTtXeWxAoS_w3fMw
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Romana Maria RUSU - consilier juridic, reprezentant compartiment juridic. 

 Art. 5. Se înființează Comisia de evaluare a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba, pentru evaluarea finală, în următoarea componență: 

Ioan BODEA   - director executiv - Direcţia gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, în calitate de reprezentant al autorității;  

Matei DRÎMBĂREAN - director - Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu 

Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 

Ana Maria GRIGORUȚ - bibliotecar-cercetător - Biblioteca Națională a României – 

Filiala Biblioteca Batthyaneum,  în calitate de  specialist. 

Art. 6. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului la Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba, pentru evaluarea finală, în următoarea componență: 

Sorina OPREAN  - consilier superior, reprezentant compartiment de specialitate;   

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;   

Romana Maria RUSU - consilier juridic, reprezentant compartiment juridic. 

 Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  

Art. 8. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii Alba 

Iulia și Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Nr. 155 

Alba Iulia,  25 august 2016   

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTkNmIvrbOAhWKVhQKHXcZAKYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bibnat.ro%2FFiliala-Biblioteca-Batthyaneum-s75-ro.htm&usg=AFQjCNH-pnnJBHpNVjPTtXeWxAoS_w3fMw
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenței comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a 

secretariatului comisiei de concurs, pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, 

care va fi organizat în vederea încredințării managementului Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de concurs, a comisiei de 

soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, pentru desfășurarea concursului de 

proiecte de management, care va fi organizat în vederea încredințării managementului Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de 

concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, pentru 

desfășurarea concursului de proiecte de management, care va fi organizat în vederea încredințării 

managementului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 14044 din 10 august 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 16, art. 17 și art. 21 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 

cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se înființează Comisia de concurs pentru desfășurarea concursului de proiecte de 

management, care va fi organizat în vederea încredințării managementului Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, în următoarea componență: 

Ioan BODEA   - director executiv - Direcţia gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, în calitate de reprezentant al autorității;  

Matei DRÎMBĂREAN - director - Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu 

Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 

Ana Maria GRIGORUȚ - bibliotecar-cercetător - Biblioteca Națională a României – 

Filiala Biblioteca Batthyaneum,  în calitate de  specialist; 

 Art. 2. Se înființează Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de 

management, care va fi organizat în vederea încredințării managementului Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, în următoarea componență: 

Liliana NEGRUȚ  - director executiv - Direcția juridică și relații publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Lucian Emilian DOCEA - șef serviciu - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ, Direcția  gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic - Serviciul juridic-contencios, Direcția juridică 

și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 Art. 3.  Se înființează secretariatul Comisiei de concurs pentru desfășurarea concursului de 

proiecte de management, care va fi organizat în vederea încredințării managementului Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba, în următoarea componență: 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTkNmIvrbOAhWKVhQKHXcZAKYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bibnat.ro%2FFiliala-Biblioteca-Batthyaneum-s75-ro.htm&usg=AFQjCNH-pnnJBHpNVjPTtXeWxAoS_w3fMw
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Sorina OPREAN  - consilier superior, reprezentant compartiment de specialitate;   

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;   

Romana Maria RUSU - consilier juridic, reprezentant compartiment juridic. 

 Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

 

  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Nr. 156 

Alba Iulia,  25 august 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 167/29 octombrie 2015 

privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba,  în anul 2016, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

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

Judeţului Alba, în anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii 

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

bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare;  

- raportul de specialitate nr. 14194/12 august 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 3561/11 august 2016 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, 

înregistrată registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14108/11 august 2016; 

Ținând cont de prevederile adresei nr. 3751149/8 iulie 2016 a Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13538/2 august2016. 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

- 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. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind 

furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei; 

- H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; 

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 modificarea anexei nr. 8 ”Taxe pentru activităţile de stare civilă prestate de 

către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2016”, a Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 167/29 octombrie 2015 privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate 

bugetului general al Județului Alba, în anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare urmând ca 

anexa nr. 8 să aibă următorul conținut:  
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Anexa nr. 8 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 activităţile de stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară 

de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2016 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea taxei UM 

Taxă –lei- 

An 2016 

1 Taxă pentru furnizarea datelor din registrul național de 

evidenţă  

 

lei/persoană 4 

2 Taxă extrajudiciară de timbru pentru furnizare date 

 

lei/act 5 

3 Carte de identitate 

 

lei/act 7 

4 Carte de identitate provizorie 

 

lei/act 1 

5 Taxă extrajudiciară de timbru pentru eliberare act de identitate 

ca urmare a schimbării domiciliului 

 

lei/act 5 

6 Taxă extrajudiciară de timbru pentru preschimbarea buletinelor 

de identitate 

 

lei/act 5 

7 Taxă extrajudiciară de timbru pentru înscrierea în actul de 

identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei 

 

lei/act 5 

 

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

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

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

  

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 157 

Alba Iulia,  25 august 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/28 ianuarie 2016 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, în anul 2016, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 21/28 ianuarie 2016 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, în anul 2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 21/28 ianuarie 2016 privind constituirea şi utilizarea excedentului 

bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2016, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 14104/11 august 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/28ianuarie 2016 privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 

2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 1. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului local, rezultat 

la 31 decembrie 2015 în sumă de 52.746,71 mii lei, astfel: 

a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2016 suma de 442,77 mii lei (ca sursa de 

finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare)  

b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2016 suma de               

52.303,94 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”. 

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

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice 

Alba, Trezoreriei municipiului Alba Iulia şi Direcţiilor din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

  

Nr. 158 

Alba Iulia,  25 august 2016   
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 158/25 august 2016 

 

 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local,  pe anul 2016 

  
 

  
mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget   2016 

0 A 1 

TOTAL, din care: 52.303,94 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 3.564,90 

I Obiective de investiţii: 3.564,90 

1. 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Judeţean 

Alba cu extindere 371,90 

2. 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia - Sala Unirii  100,00 

3. Reabilitare Palat Cultural Blaj 897,00 

4. Amenajare bază de agrement în municipiul Blaj 1.951,00 

5. Reabilitare şi refuncţionalizare CT6 în Depozit de ceramică veche 100,00 

6. 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia - Sala Unirii - DALI, expertize, avize, acorduri 60,00 

7. 
Refuncţionalizare, reabilitare pentru clădire corp C2, în Biblioteca 

Judeţeană cu mansardare - expertize, avize, acorduri  10,00 

8. 
Reabilitare şi refuncţionalizare CT6 în Depozit de ceramică veche - 

DALI, expertize, avize, acorduri 25,00 

9. Sistem informatic integrat pentru gestionarea obiectivelor de investiţii  50,00 

 
Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             204,63 

I Obiective de investiţii: 204,63 

1. 
Reabilitare, refuncționalizare clădire centrală termică pentru Sediul 

Salvamont Alba - cu extindere 200,00 

2. Snowmobil dotat cu accesorii 4,63 

 
Capitolul 66.02 Sănătate 3.869,61 

I Obiective de investiţii: 103,31 

1. 
 Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia (Proiect 

tehnic) 103,31 

II Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 1.189,30 

1. Analizator automat de bacteriologie  161,50 

2. Licență antivirus 400 stații 23,00 

3. Masa instrumentar  8,50 

4. Ecograf  131,00 

5. Ecodoppler 131,00 

6. Hota dizolvare citostatice cu 2 posturi de lucru și flux laminar 198,00 

7. Sistem de calcul cu licență soft 0,00 

8. Ecograf multidisciplinar Pediatrie 158,00 

9. Sistem de neuromonitorizare electrofiziologica cerebrală și spinală 310,00 
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10. Unitate electrochirurgie cu radiofrecvență 17,00 

11. Uscător cu abur 48,00 

12. Pensa biobsică Ureterala 3,30 

III 
Cheltuieli pentru proiectare şi elaboarea studiilor de prefezabilitate 

şi fezabilitate aferente obiectivului 
78,00 

1. 
Reabilitare termică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - Studiu 

de fezabilitate 78,00 

IV Reparaţii capitale 2.499,00 

1. RK instalaţii sanitare, termice, fluide medicale corpuri clădire A+B 46,00 

2. RK secţiile Chirurgie Generală, Urologie 298,00 

3. RK secţia Gastroenterologie 1.891,00 

4. RK căi de acces şi subsol 156,00 

5. RK secţia Recuperare, medicină fizică şi balneologie 102,00 

6. RK centru multifuncţional Ocna Mureş 6,00 

 
Capitolul 67.02 Cultura, recreere şi religie 155,00 

I Obiective de investiţii: 100,00 

 
Amenajare şi împrejmuire curte Castel Sîncrai 100,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 55,00 

 
Sistem de supraveghere şi alarmă Castel Sîncrai 50,00 

 
Expertiză tehnică privind securitatea la incendiu Castel Sîncrai 5,00 

 
Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială                                                                                           200,00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 200,00 

1. 
Reparaţie capitală sediu nou Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba 200,00 

 
Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 31.644,80 

1. 
Elaborare studiu pentru întocmirea Planului de menţinere a calităţii 

aerului în Judeţul Alba 100,00 

2. 
Proiect "Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba", 

din care: 31.497,80 

 

Construire drumuri de acces pentru Centrul de management integrat al 

deşeurilor Galda de Jos şi pentru staţiile de transfer 6.000,00 

3. 
Proiect "Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa" 47,00 

 
Capitolul 84.02  Transporturi 12.665,00 

I Obiective de investiţii: 12.665,00 

 
Lucrări de drumuri şi poduri propuse pe anul 2016, în continuare: 7.263,06 

1. 

“Modernizare drum judeţean  DJ107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – 

Straja – Berghin – Colibi – Secăşel - Cergăul Mare – Veza – Blaj  - 

Sîncel - Lunca Tîrnavei – Şona – Jidvei – Sântămărie - Cetatea de Baltă - 

limita Județul Mureș, km. 19+600 - km. 30+035, tr. II  de la km. 19+600 

la km. 26+600, Judeţul Alba 3.974,67 

2. 
Consolidare corp drum judeţean DJ 750: Gîrda de Sus (DN 75) - 

Ordîncuşa - Gheţar 100,00 

3. 

Consolidare terasamente şi asigurarea stabilităţii versanţilor pe  drumul 

judeţean DJ705: limita Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu 

Mare - Zlatna (DN74),  de la km. 43+228 - km. 43+263 şi de la km. 

44+428 - km.44+463, Județul Alba 3.188,39 

 
Lucrări noi 4.224,94 
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1. 

Consolidare corp drum judeţean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - 

Mesentea - Benic – Întregalde - Mogoş (DJ107I), tronson III,  km. 

17+7000 - km.23+700, Județul Alba 
2.180,34 

2. 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăviţa, în 

localitatea Limba, Județul Alba  657,20 

3. Pod pe DJ107, km. 22+850, localitatea  Colibi, Județul Alba 1.087,40 

4. 

Modernizare drum judeţean DJ 107I: Aiud(DN1) - Aiudul de Sus –Rîmeţ 

– Brădeşti – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani -Valea Barnii 

– Bîrlești – Mogoş - Valea Albă – Ciuculeşti –Bucium  Izbita – Coleșeni - 

Bucium Sat - DN74 (Cerbu)     
150,00 

5. 

Conectarea domeniului schiabil Şureanu la reţeaua TEN-T prin 

reabilitarea drumului judeţean DJ 704, de la Poarta Raiului (km. 60+300) 

la barajul Oaşa (km. 75+950) – Transalpina - DN67C- A1  
75,00 

6. 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureş, km. 3+949, localitatea 

Vinţu de Jos, Județul Alba 75,00 

 

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de 

prefezabilitate, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii, 

studii de fezabilitate, aferente obiectivului: 

1.177,00 

1. 
Strategia de dezvoltare, modernizare şi întreţinere a reţelei de drumuri 

judeţene 2015-2020 50,00 

2. 

Studiu privind managementul stării tehnice a drumurilor judeţene din 

Judeţul Alba - Baza de date privind gestionarea reţelei de drumuri 

judeţene din Judeţul Alba 
100,00 

3. 

Actualizare studiu privind "Conectarea Domeniului Schiabil Şureanu la 

reţeaua TEN-T prin reabilitarea drumului judeţean  DJ704, de la Poarta 

Raiului (km. 60+30)  la barajul Oaşa (km. 75+950) – Transalpina - 

DN67C - A1" 45,00 

4. 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, Studiu de fezabilitate 

pentru întregul proiect complex de investiții și Studiu privind auditul de 

siguranță rutieră pe drumul judeţean DJ 107I: Aiud(DN1) - Aiudul de Sus 

–Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani -

Valea Barnii – Bîrlești – Mogoş - Valea Albă – Ciuculeşti –Bucium  

Izbita – Coleșeni - Bucium Sat - DN74 (Cerbu) 852,00 

5. 

Asigurarea  conectivităţii oraşului Cugir la reţeaua TEN-T prin 

construirea nodului rutier în zona de legătură a drumului judeţean  DJ704 

cu DN7 85,00 

6. 
Expertiză tehnică şi D.A.L.I. "Pod pe DJ107, peste râul Mureş, km. 

4+587, localitatea Teleac, Județul Alba 15,00 

7. 
Expertiză tehnică şi D.A.L.I. "Pod pe DJ107E, peste râul Mureş, km. 

3+895, localitatea. Ciumbrud, Județul Alba 
15,00 

8. 

Actualizare Expertiză tehnică şi DALI pentru "Consolidare pod pe 

DJ705B peste râul Mureş, km.3+949, localitatea Vinţu de Jos, Județul 

Alba" 15,00 

                      

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 2/14 ianuarie 2016 privind repartizarea 

pe unități administrativ teritoriale din Județul Alba a sumelor necesare asigurării drepturilor copiilor 

cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și pentru finanțarea 

învățământului special integrat pe anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.2/14 ianuarie 

2016 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Alba a sumelor necesare 

asigurării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, 

precum și pentru finanțarea învățământului special integrat pe anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr.2/14 ianuarie 2016 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Alba a 

sumelor necesare asigurării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul 

de masă, precum și pentru finanțarea învățământului special integrat pe anul 2016;  

- raportul de specialitate nr. 13966/9 august 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile adresei nr. 13505/2 august 2016 a Inspectoratului Școlar Județean 

Alba. 

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

strategii împreună cu amendamentul propus în timpul ședinței,  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, alin. 5 lit. a pnct. 2 şi alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 51 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

- O.G. nr. 14 din 10 august 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 

- H.G. nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, 

compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale, 

din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat; 

- H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor 

prevăzute de art. 129 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului; 

- H.G. nr. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru 

finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în 

învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de 

masă, pentru anul 2016;; 

- art. 26 din Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copii, 

elevi şi tineri cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5574/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 2/14 ianuarie 2016 privind 

repartizarea pe unități administrativ teritoriale din Județul Alba a sumelor necesare asigurării 

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200
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drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și pentru 

finanțarea învățământului special integrat pe anul 2016, după cum urmează: 

 „alin. 1 Se aprobă modificarea alocării  pe anul 2016, pe unități administrativ teritoriale din Județul 

Alba a sumelor de la bugetul propriu al Judeţului Alba și din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru cheltuielile descentralizate la nivelul Județului conform prevederilor H.G nr. 423/2016 și 

ale O.G. nr. 14/2016, necesare pentru asigurarea drepturilor  copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe 

educaționale speciale integrați în învățământul de masă și pentru finanțarea învățământului special 

integrat din Judeţul Alba,  pe anul 2016 conform anexei - parte integrantă a  prezentei hotărâri”.  

 alin.2  Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 2/14 ianuarie 2016 

rămân neschimbate. 

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

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice 

Alba, Unităţilor administrativ teritoriale din Judeţul Alba prevăzute în anexă, Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Nr. 159 

Alba Iulia,  25 august 2016   
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 159/25 august 2016 

 

 

Alocarea  pe anul 2016,  pe unități administrativ teritoriale a sumelor necesare pentru achitarea 

drepturilor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Alba  

nr. 2/14 ianuarie 2016, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale  

integrați în învățământul de masă  

și pentru finanțarea învățământului special integrat din Județul Alba 

      

      

     

mii 

lei 

Unitatea administrativ teritorială Buget 2016  

din care 

cheltuieli 

de 

personal  

cheltuieli 

cu bunuri și 

servicii/ 

asistență 

socială 

din care 

drepturi 

conform 

HG 

904/2014 

din care 

suma 

repartizată 

cf HG 

423/2016 

A 1=2+3 2 3 4 5 

TOTAL GENERAL 6.974,05 4.686,59 2.287,46 2.138,37 1.668,00 

Municipiul Alba Iulia 363,35 30,00 333,35 333,35 333,35 

Municipiul Aiud 1.341,70 1.181,94 159,76 129,06 75,71 

Municipiul Blaj 1.773,34 1.209,25 564,09 492,09 266,09 

Municipiul Sebeș 1.323,59 1.036,34 287,25 268,68 212,11 

Orașul Abrud 620,03 539,79 80,24 54,42 13,07 

Orașul Cugir 673,28 508,57 164,71 164,71 108,33 

Orașul Baia de Arieș 12,32   12,32 12,32 12,32 

Orașul Cîmpeni 107,16 9,70 97,46 97,46 97,46 

Orașul Ocna Mureș 42,07 7,20 34,87 34,87 34,87 

Orașul Teiuș 31,65 7,50 24,15 24,15 24,15 

Orașul Zlatna 211,95 110,41 101,54 99,54 62,82 

Comuna Almașu Mare 8,51 3,80 4,71 4,71 4,71 

Comuna Arieșeni 5,98   5,98 5,98 5,98 

Comuna Bistra 16,97   16,97 16,97 16,97 

Comuna Bucerdea Grînoasă 11,00   11,00 11,00 11,00 

Comuna Ceru Băcăinți 3,52   3,52 3,52 3,52 

Comuna Cîlnic 3,71   3,71 3,71 3,71 

Comuna Ciugud 10,82   10,82 10,82 10,82 

Comuna Crăciunelu de Jos 9,43   9,43 9,43 9,43 

Comuna Cricău 22,30 4,39 17,91 17,91 17,91 
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Comuna Daia Română 14,40   14,40 14,40 14,40 

Comuna Doștat 3,60   3,60 3,60 3,60 

Comuna Fărău 9,35   9,35 9,35 9,35 

Comuna Gîrbova 42,26 6,90 35,36 35,36 35,36 

Comuna Gîrda de Sus 0,00   0,00 0,00 0,00 

Comuna Ighiu 6,32   6,32 6,32 6,32 

Comuna Jidvei 3,38   3,38 3,38 3,38 

Comuna Livezile 0,00   0,00 0,00 0,00 

Comuna Lupșa 9,25 5,50 3,75 3,75 3,75 

Comuna Meteș 20,95   20,95 20,95 20,95 

Comuna Mihalț 6,70   6,70 6,70 6,70 

Comuna Noșlac 10,25   10,25 10,25 10,25 

Comuna Pianu 14,38   14,38 14,38 14,38 

Comuna Rădești  16,21   16,21 16,21 16,21 

Comuna Rimetea 0,00   0,00 0,00 0,00 

Comuna Sălciua 3,02   3,02 3,02 3,02 

Comuna Săliștea 25,20   25,20 25,20 25,20 

Comuna Săsciori 14,00   14,00 14,00 14,00 

Comuna Scărișoara 17,66   17,66 17,66 17,66 

Comuna Sîntimbru 20,65   20,65 20,65 20,65 

Comuna Sohodol 24,64   24,64 24,64 24,64 

Comuna Șpring 10,50 6,00 4,50 4,50 4,50 

Comuna Stremț 30,55 13,50 17,05 17,05 17,05 

Comuna Unirea  24,92   24,92 24,92 24,92 

Comuna Sîncel 9,68   9,68 9,68 9,68 

Comuna Șibot 3,60   3,60 3,60 3,60 

Comuna Valea Lungă 15,80 5,80 10,00 10,00 10,00 

Comuna Vințu de Jos 24,10   24,10 24,10 24,10 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

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

bugetului creditelor interne 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 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

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

al Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne 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 creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

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

- raportul de specialitate nr. 14162/12 august 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 20/28 ianuarie 2016 

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

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

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

completările ulterioare. 

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

strategii, împreună cu amendamentul propus în timpul ședinței,   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 și de avizul 

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b şi art. 91 alin.3 lit. a  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

- O.G. nr. 14 din 10 august 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 

- H.G. nr. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru 

finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în 

învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de 

masă, pentru anul 2016; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al Județului 

Alba, a bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 și în consecinţă Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 20/28 

ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

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

„Art. 1 –  Bugetul general al Judeţului Alba, pe anul 2016, se stabileşte în sumă de 382.067,61  

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, pe anul 2016, în sumă de 278.403,65 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 180.887,34mii lei. 
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                    (3)  Bugetul propriu al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2016, se 

stabileşte în sumă de 97.516,31 mii lei”. 

3. Alineatul 1 al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 3  - (1) Se aprobă bugetul creditelor interne, pe anul 2016, în sumă de  661,84 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr. 3 - 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 116.557,49 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

proprii pe anul 2016 - secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 105,161,81 mii lei. 

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

proprii pe anul 2016 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 11.395,68 mii lei”. 

 5. Alineatele 1 și 3  ale articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

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

sumă de 20.224,98  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

                                (3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2016,  se stabilesc conform  anexei nr. 6 „a” - 

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 1.549,63 mii lei, iar cheltuielile rectificate pentru realizarea, organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale se stabilesc în sumă de 100,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 7 – 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

          „Art. 9 –  (1) Cheltuielile, rectificate pentru „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Unirea”, pe 

anul 2016 se stabilesc în sumă de 570,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

 8. Alineatele 1 și 2 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

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

învăţământul special”, pe anul 2016, se stabilesc în sumă de 12.158,46 mii lei în structura prevăzută în 

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

                 (2)  Repartizarea sumei de 12.158,46 mii lei este următoarea: 

            - Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Alba                                3.243,98 mii lei 

            - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba     1.940,43 mii lei   

            - Învățământ special integrat în învățământul de masă                  6.974,05 mii lei 

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

„Art. 11 Pentru Programul social „Produse lactate şi de panificaţie”, precum și pentru 

Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, pe anul 2016 se stabileşte  suma de 

8.008,00 mii lei”. 

    10. 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 11.377,61 mii lei. 

                              (2)  Repartizarea sumei de 11.377,61 mii lei pe unităţi de sănătate publică este 

următoarea: 

              -  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                                 10.547,61 mii lei  

                       -  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                             830,00 mii lei” 

11. Alineatele 1  și 3 ale articolului 14 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 „Art. 14 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia pe 

anul 2016 se stabilesc în sumă de 1.645,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 11 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

                 (3) Se aprobă Programul activităţilor, rectificat pe anul 2016, potrivit anexei nr.11 „a”, 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

„Art. 16 – Contribuţiile pe anul 2016 pentru personalul neclerical şi repartizarea, pe culte 

religioase a sumei de 13.100,00 mii lei, se stabileşte potrivit anexei nr. 12, parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

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

         „Art. 15 – Sprijinul financiar pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ –sportive, 

rectificat  pe anul 2016,  se stabileşte în sumă de 2.100,00  mii lei”. 

14. Alineatele 1  și  3 ale articolului 18 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
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           „Art. 18 – (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, 

rectificat pe anul 2016 se stabileşte în sumă de 1.300,00 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, potrivit anexei nr.13 „a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

    15. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

           „Art. 19 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Alba, pe anul 2016 se stabilesc în sumă de 98.490,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 

14 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

    16. 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 65.209,57 mii lei”. 

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

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

sumă de 27.027,70 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                              (2) Se aprobă programul lucrărilor în domeniul transporturilor pe anul 2016 rectificat 

potrivit anexei 15 „b” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

18. Alineatele 1 și 2 ale articolului 24 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

           „Art. 24 – (1) Cheltuielile pentru activitatea „Turism” pe anul 2016,  se stabilesc în sumă de 

685,00  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                              (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul dezvoltării turismului pe anul 2016, 

rectificat  potrivit   anexei  nr.16 „a”- parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

19. Alineatul 1 al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 

    „Art. 28 - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba  în sumă de 996,09 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 

20 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

20. 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  98.023,69 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 21– parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

    21. Alineatul 1 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

          „Art. 30 – (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2016, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 5.874,40 mii lei   în structura prevăzută în anexa nr. 22 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

    22. 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 1.410,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 24 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

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

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

a prezentei hotărâri”. 

           24. După articolul  38  se introduce un nou articol 39  și va avea următorul cuprins: 

          „Art.  39 – Se aprobă Planul de perfecţionare profesională a personalului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2016, în structura prezentată în anexa nr. 31 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice 

Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU                                                                         

Nr. 160 

Alba Iulia,  25 august 2016  
NOTĂ: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA nr. 160/25august 2016  sunt 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii 

Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, 

în vederea constituirii Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare”; 

- raportul de specialitate nr. 14696/23 august 2016 al Direcţiei dezvoltare și bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și 

mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 11 alin. 3, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 6 lit. a şi art. 91 alin. 6 lit. c din Legea nr. 

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

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 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 asocierea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii 

Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare”, potrivit Actului constitutiv şi Statutului,  

prevăzute în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se alocă suma de 70 lei din bugetul propriu al Judeţului Alba reprezentând aportul în bani 

la patrimoniul iniţial al Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare”. 

Art. 3. Domnul Bora Pavel, cetăţean român, cu domiciliul în ……………………., str. ……….., 

nr. …, judeţul …., posesor al C.I. seria …  nr. ……, având CNP …………………….,  se desemnează în 

calitate de reprezentant al Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei 

„Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare”. 

Art. 4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliul Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să semneze 

Actul Constitutiv şi Statutul Asociației „Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare”. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Bora Pavel, domnului Morar Lucian 

Mihai, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 161 

Alba Iulia,  25 august 2016   
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 161/25 august 2016 

 

 

ACTUL CONSTITUTIV AL  ASOCIAŢIEI 

“GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ARIEȘUL MARE” 

 

 

                                                               CAPITOLUL I   Membrii asociați 

 

 

         Art. 1. În temeiul dreptului constituțional la asociere, următorii membri fondatori consimt la 

constituirea Asociației Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare, denumită în cuprinsul prezentului act 

constitutiv ”Asociația”:  

 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion 

I.C. Brătianu nr.1, județul Alba, reprezentată legal de domnul Ion Dumitrel – președinte; 

 Comuna Albac, cu sediul în localitatea Albac, str. Cloșca, nr. 9, comuna Albac, județul Alba, 

reprezentată legal de domnul Todea Petru Tiberiu - primar; 

 Comuna Gîrda de Sus, cu sediul în localitatea Gîrda de Sus, str. Principală, nr. 46A, 

comuna Gîrda de Sus, județul Alba, reprezentată legal de domnul Vîrciu Marin – primar; 

 Comuna Horea, cu sediul în localitatea Horea, str. Arăzii, nr. 2, comuna Horea, județul 

Alba, reprezentată legal de domnul Olar Corneliu – primar; 

 Comuna Poiana Vadului, cu sediul în localitatea Poiana Vadului, str. Principală nr. 27, 

comuna Poiana Vadului, județul Alba, reprezentată legal de domnul Toader Beniamin – primar; 

 Comuna Scărişoara, cu sediul în localitatea Scărişoara, str. Centru, nr. 25, comuna 

Scărişoara, județul Alba, reprezentată legal de domnul Costea Cristian Vasile – primar; 

 Comuna Vadu Moţilor, cu sediul în localitatea Vadu Moţilor, str. Principală, nr. 1, comuna 

Vadu Moţilor, județul Alba, reprezentată legal de domnul Lazea Nicolae – primar; 

 Comuna Arieşeni, cu sediul în localitatea Arieşeni, str. Principală nr. 19, comuna Arieşeni, 

județul Alba, reprezentată legal de domnul Jurj Vasile Marin – primar; 

 Oraşul Nucet, cu sediul în localitatea Nucet, str. Republicii nr. 8, județul Bihor, reprezentată 

legal de domnul Tuduce Mircea Adrian – primar; 

 Asociaţia Crescătorilor de Taurine Poiana Vadului, cu sediul în sat Poiana Vadului, nr. 3, 

comuna Poiana Vadului, județul Alba, reprezentată legal de domnul Lup Gicu – preşedinte; 

 Bota Ioan Nicolae Întreprindere Individuală, cu sediul în sat Poiana Vadului, nr. 28G, 

comuna Poiana Vadului, județul Alba, reprezentată legal de domnul Bota Ioan Nicolae – Titular 

Întreprindere Individuală; 

 SC Trans Lup Forest SRL, cu sediul în localitatea Vîltori, nr. 484, comuna Vadu Moţilor, 

județul Alba, reprezentată legal de domnul Lup Vasile Florin - administrator;  

 Asociaţia Vadu Moţilor Lumina din Suflet, cu sediul în comuna Vadu Moţilor, nr. 46A, 

județul Alba, reprezentată legal prin domnul Toader Lucian  –  preşedinte; 

 SC Marnic Total Construct SRL, cu sediul în sat Necşeşti, nr. 249, comuna Vadu Moţilor, 

județul Alba, reprezentată legal de doamna Oaidă Gabriela Diana - administrator;  

 Morar Viorel Lucian „Pensiunea Aurora” Întreprindere Familială, cu sediul în comuna 

Albac, str. Cloşca, nr. 30, județul Alba, reprezentată legal de domnul Morar Viorel Lucian Dumitru – 

Titular Întreprindere Familială; 

 SC Apuseni Design Construct SRL, cu sediul în sat Ştiuleţi, nr. 30, comuna Scărişoara, 

județul Alba, reprezentată legal de doamna Gligor Letiţia – administrator; 

 Morar Mircea Petru Persoană Fizică Autorizată, cu sediul în sat Albac, str. Cloșca, nr. 

30A, comuna Albac, județul Alba, reprezentată legal de domnul Morar Mircea Petru – Titular PFA; 

 SC Rîul Mare SRL, cu sediul în sat Albac, str. Crişan nr. 61, comuna Albac, județul Alba, 

reprezentată legal de domnul Popa Ioan Vasile - administrator;  

 SC Alpin Eurowood SRL, cu sediul în sat Dealu Lămăşoii, nr. 2, comuna Albac, județul 

Alba, reprezentată legal de domnul Tătar Octavian - administrator;  

 Asociaţia Comitetul Local OVR Gîrda de Sus, cu sediul în comuna Gîrda de Sus, nr. 56, 

județul Alba, reprezentată legal prin domnul Ştefănuţ Ioan – preşedinte; 

 SC Poiana Verde SRL, cu sediul în localitatea Cioneşti, comuna Albac, județul Alba, 

reprezentată legal de doamna Todea Gabriela Elena - administrator;  
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 Mocan Ioan Claudiu “Pensiunea Valea Brazilor” Persoană Fizică Autorizată, cu sediul 

în comuna Arieşeni, nr. 33A, județul Alba, reprezentată legal de domnul Mocan Ioan Claudiu – Titular 

PFA; 

 SC Awa Lamasoaia SRL, cu sediul în sat Dealu Lămăşoii, nr. 2, comuna Albac, județul 

Alba, reprezentată legal de domnul Morar Lucian Mihai – administrator; 

 SC Biharia SRL, cu sediul în comuna Gârda de Sus, nr. 51, județul Alba, reprezentată legal 

de domnul Danciu Ioan – administrator; 

 SC Vioemi Prod SRL, cu sediul în localitatea Nucet, str. Republicii nr. 10A, Oras Nucet, 

județ Bihor, reprezentată legal de domnul Grămadă Emilian – administrator. 

 

CAPITOLUL II   Regimul juridic 

 

         Art. 2. (1) Asociaţia se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără scop 

lucrativ şi apolitică, înființarea și funcţionarea ei fiind reglementată de O.G. nr. 26/2000 cu privire la 

asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu celelalte prevederi ale 

legislaţiei române, precum şi cu prevederile prezentului Act Constitutiv şi ale Statutului Asociației. 

(2) Toate documentele şi orice alte înscrisuri care emană de la Asociaţie trebuie să indice 

denumirea Asociaţiei, logo-ul, sediul, numărul de înregistrare în Registrul Naţional al Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor, numărul de telefon şi adresa de e-mail și, dacă este cazul, codul fiscal și contul bancar. 

(3) În vederea obţinerii de resurse financiare suplimentare, care vor fi utilizate exclusiv 

pentru realizarea scopului său, Asociaţia se poate angaja în activităţi economice, dacă acestea au caracter 

accesoriu, sau înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi 

comerciale vor fi folosite numai pentru realizarea scopului Asociaţiei. 

 

CAPITOLUL III   Scopul  asociaţiei 

 

         Art. 3. (1) Asociaţia este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având ca scop 

dezvoltarea economică şi socială în baza unor acţiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman şi 

instituţional și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Arieșul 

Mare.  

         (2) Schimbarea scopului Asociaţiei se va putea face numai de către membrii fondatori şi 

numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori acesta nu mai poate fi realizat. 

 

CAPITOLUL IV   Denumirea asociației 

 

         Art. 4. Denumirea Asociaţiei este „Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare“, numită prescurtat GAL 

Arieșul Mare, fiind solicitată în acest sens dovada disponibilităţii denumirii la Ministerul Justiţiei. 

 

CAPITOLUL V   Sediul asociației 
 

          Art. 5.  (1) Sediul Asociaţiei este în comuna Albac, sat Albac, str. Cloșca, nr. 9, judeţul Alba, cod 

poştal 417530. 

   (2) Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotarârii Adunării Generale și 

Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale. 

   (3) Asociaţia poate constitui filiale şi sucursale, ca structuri teritoriale, în baza hotărârii 

Adunării Generale.  

 (4) Asociația se poate asocia cu alte asocialii sau fundații naționale sau internaționale, 

care desfășoară activități care prezintă interes pentru Asociație, în baza hotărârii Adunării Generale.  

CAPITOLUL VI   Durata de funcţionare 

 

         Art. 6. Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată, începând cu data înregistrării în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor, dizolvarea și lichidarea sa făcându-se în condițiile legislației în vigoare și ale 

Statutului Asociației. 

 

CAPITOLUL VII   Patrimoniul asociației 

 

         Art. 7. (1) Patrimoniul iniţial este de 1000 de lei şi este alcătuit din aportul în bani al fiecărui 

asociat. Suma depusă de fiecare asociat ca aport în bani la constituirea patrimoniului iniţial al asociaţiei 

este de 70 de lei.  
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          (2) Patrimoniul Asociaţiei poate fi majorat de către membrii asociaţi prin sponsorizări sau 

donaţii de la diverse persoane fizice sau juridice, romane sau străine, conform legii. 

 

CAPITOLUL VIII   Organele asociației 

 

         Art. 8.     Organele Asociației sunt: 

a. Adunarea Generală, ca organism de conducere a asociației;  

b. Consiliul Director, ca organism de administrare executivă a asociației; 

c. Cenzorul, ca organ de control financiar. 

         Art. 9. (1) Adunarea Generală este organul de conducere al asociaţiei, alcătuit din totalitatea 

membrilor asociaţi, astfel cum aceştia sunt menţionaţi la art. 1 din prezentul act constitutiv. 

              (2) Regulile privind organizarea şi funcţionarea Adunării Generale sunt stabilite prin 

Statutul asociației. 

                        (3) Reprezentantul Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Adunarea Generală a 

Asociaţiei este domnul Bora Pavel, cetăţean român, cu domiciliul în domiciliul în ……………………., 

str. ……….., nr. …, judeţul …., posesor al C.I. seria …  nr. ……, având CNP ……………………., . 

         Art. 10. (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, fiind 

structurat astfel: 

 UN PREŞEDINTE în persoana domnului Morar Lucian Mihai, domiciliat în sat …………, nr. 

….., comuna ……, județul ……., identificat cu act de identitate seria …, nr. ……., eliberat de SPCLEP 

……. la data de ……….; 

 UN VICEPREŞEDINTE în persoana domnului Vârciu Marin, domiciliat în localitatea …………, 

comuna ………., nr. 95, județul …….., identificat cu act de identitate seria ….. nr. ………., eliberat de 

SPCLEP ……… la data de …………; 

 UN SECRETAR în persoana domnului Nicola Marin, domiciliat în localitatea ………, comuna 

………, nr. ….., județul ……., identificat cu act de identitate seria ….. nr. ………, eliberat de SPCLEP 

………. la data de ……….. .               

 (2) Regulile privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Director sunt stabilite prin 

Statutul Asociației. 

 (3) Consiliul Director îşi elaborează regulamentul intern de funcţionare. 

         Art. 11. (1) Cenzorul asociaţiei este doamna Baicu Adela – Mihaela, domiciliată în localitatea 

………, comuna …….., nr. ……., județul ……., identificată cu act de identitate seria ….. nr. ………., 

eliberat de SPCLEP ………. la data de …………, numit pentru un mandat de 4 ani, şi care efectuează 

controlul gestiunii patrimoniului asociaţiei. 

            (2) Atribuţiile cenzorului sunt stabilite prin Statutul Asociaţiei. 

         Art. 12. Asociații – membri fondatori împuternicesc pe domnul Morar Lucian Mihai, domiciliat în 

sat ……….., nr. …., comuna ……., județul ….., identificat cu act de identitate seria ….., nr. ………., 

eliberat de SPCLEP Cîmpeni la data de …………, ca în numele nostru și pentru noi să desfășoare 

procedura de dobândire a personalității juridice a asociației, să îndeplinească procedura de autentificare a 

Actului constitutiv și a Statutului Asociației, să îndeplinească formalitățile de înscriere a Asociației în 

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, să îndeplinească procedura de obținere a certificatului de înregistrare 

fiscală a Asociației precum și orice alte formalități necesare pentru înființarea și funcționarea Asociației, 

în condițiile prevăzute de O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

 

           Încheiat astăzi ____________________2016, în  …. exemplare originale. 

 

 

MEMBRI ASOCIAŢI: 

 

 

 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, reprezentată legal de domnul Ion Dumitrel – 

președinte; 

 Comuna Albac, reprezentată legal de domnul Todea Petru Tiberiu - primar; 

 Comuna Gîrda de Sus, reprezentată legal de domnul Vîrciu Marin – primar; 

 Comuna Horea, reprezentată legal de domnul Olar Corneliu – primar; 

 Comuna Poiana Vadului, reprezentată legal de domnul Toader Beniamin – primar; 

 Comuna Scărişoara, reprezentată legal de domnul Costea Cristian Vasile – primar; 

 Comuna Vadu Moţilor, reprezentată legal de domnul Lazea Nicolae – primar; 

 Comuna Arieşeni, reprezentată legal de domnul Jurj Vasile Marin – primar; 

 Oraşul Nucet, reprezentată legal de domnul Tuduce Mircea Adrian – primar; 
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 Asociaţia Crescătorilor de Taurine Poiana Vadului, reprezentată legal de domnul Lup 

Gicu – preşedinte; 

 Bota Ioan Nicolae Întreprindere Individuală, reprezentată legal de domnul Bota Ioan 

Nicolae – Titular Întreprindere Individuală; 

 SC Trans Lup Forest SRL, reprezentată legal de domnul Lup Vasile Florin – administrator; 

 Asociaţia Vadu Moţilor Lumina din Suflet, reprezentată legal prin domnul Toader Lucian  

–  preşedinte; 

 SC Marnic Total Construct SRL, reprezentată legal de doamna Oaidă Gabriela Diana - 

administrator;  

 Morar Viorel Lucian „Pensiunea Aurora” Întreprindere Familială, reprezentată legal de 

domnul Morar Viorel Lucian Dumitru – Titular Întreprindere Individuală; 

 SC Apuseni Design Construct SRL, reprezentată legal de doamna Gligor Letiţia – 

administrator; 

 Morar Mircea Petru Persoană Fizică Autorizată, reprezentată legal de domnul Morar 

Mircea Petru – Titular PFA; 

 SC Rîul Mare SRL, reprezentată legal de domnul Popa Ioan Vasile - administrator;  

 SC Alpin Eurowood SRL, reprezentată legal de domnul Tătar Octavian - administrator;  

 Asociaţia Comitetul Local OVR Gîrda de Sus, reprezentată legal prin domnul Ştefănuţ 

Ioan – preşedinte; 

 SC Poiana Verde SRL, reprezentată legal de doamna Todea Gabriela Elena - administrator;  

 Mocan Ioan Claudiu ”Pensiunea Valea Brazilor” Persoană Fizică Autorizată, 

reprezentată legal de domnul Mocan Ioan Claudiu – Titular PFA; 

 SC Awa Lămășoaia SRL, reprezentată legal de domnul Morar Lucian Mihai – 

administrator; 

 SC Biharia SRL, reprezentată legal de domnul Danciu Ioan – administrator; 

 SC Vioemi Prod SRL, reprezentată legal de domnul Grămadă Emilian – administrator. 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 167/25 august 2016 

 

STATUTUL ASOCIAŢIEI 

„GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ARIEȘUL MARE” 

 

 

         Art. 1. (1) Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare, denumită pe parcursul acestui 

document ”Asociația”, se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără scop 

lucrativ şi apolitică, înființarea și funcţionarea ei fiind reglementată de O.G. nr. 26/2000 cu privire la 

asociații și fundații, modificată și completată, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române, 

precum şi cu prevederile prezentului Statut şi a Actului Constitutiv al Asociației. 

                  (2) Toate documentele şi orice alte înscrisuri care emană de la Asociaţie trebuie să indice 

denumirea Asociaţiei, logo-ul, sediul, numărul de înregistrare în Registrul Naţional al Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor, numărul de telefon şi adresa de e-mail și, dacă este cazul, codul fiscal și contul bancar. 

                 (3) În vederea obţinerii de resurse financiare suplimentare, care vor fi utilizate exclusiv pentru 

realizarea scopului său, Asociaţia se poate angaja în activităţi economice, dacă acestea au caracter 

accesoriu, sau înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi 

comerciale vor fi folosite numai pentru realizarea scopului Asociaţiei.  

         Art. 2. Denumirea asociaţiei este „Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare“, numită prescurtat GAL 

Arieșul Mare, fiind solicitată în acest sens dovada disponibilităţii denumirii la Ministerul Justiţiei. 

         Art. 3. În temeiul dreptului constituțional la asociere următorii membri fondatori consimt la 

constituirea Asociației:  

 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion 

I.C. Brătianu nr.1, județul Alba, reprezentată legal de domnul Ion Dumitrel – președinte; 

 Comuna Albac, cu sediul în localitatea Albac, str. Cloșca, nr. 9, comuna Albac, județul Alba, 

reprezentată legal de domnul Todea Petru Tiberiu - primar; 

 Comuna Gîrda de Sus, cu sediul în localitatea Gîrda de Sus, str. Principală, nr. 46A, 

comuna Gîrda de Sus, județul Alba, reprezentată legal de domnul Vîrciu Marin – primar; 

 Comuna Horea, cu sediul în localitatea Horea, str. Arăzii, nr. 2, comuna Horea, județul 

Alba, reprezentată legal de domnul Olar Corneliu – primar; 
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 Comuna Poiana Vadului, cu sediul în localitatea Poiana Vadului, str. Principală nr. 27, 

comuna Poiana Vadului, județul Alba, reprezentată legal de domnul Toader Beniamin – primar; 

 Comuna Scărişoara, cu sediul în localitatea Scărişoara, str. Centru, nr. 25, comuna 

Scărişoara, județul Alba, reprezentată legal de domnul Costea Cristian Vasile – primar; 

 Comuna Vadu Moţilor, cu sediul în localitatea Vadu Moţilor, str. Principală, nr. 1, comuna 

Vadu Moţilor, județul Alba, reprezentată legal de domnul Lazea Nicolae – primar; 

 Comuna Arieşeni, cu sediul în localitatea Arieşeni, str. Principală nr. 19, comuna Arieşeni, 

județul Alba, reprezentată legal de domnul Jurj Vasile Marin – primar; 

 Oraşul Nucet, cu sediul în localitatea Nucet, str. Republicii nr. 8, județul Bihor, reprezentată 

legal de domnul Tuduce Mircea Adrian – primar; 

 Asociaţia Crescătorilor de Taurine Poiana Vadului, cu sediul în sat Poiana Vadului, nr. 3, 

comuna Poiana Vadului, județul Alba, reprezentată legal de domnul Lup Gicu – preşedinte; 

 Bota Ioan Nicolae Întreprindere Individuală, cu sediul în sat Poiana Vadului, nr. 28G, 

comuna Poiana Vadului, județul Alba, reprezentată legal de domnul Bota Ioan Nicolae – Titular 

Întreprindere Individuală; 

 SC Trans Lup Forest SRL, cu sediul în localitatea Vîltori, nr. 484, comuna Vadu Moţilor, 

județul Alba, reprezentată legal de domnul Lup Vasile Florin - administrator;  

 Asociaţia Vadu Moţilor Lumina din Suflet, cu sediul în comuna Vadu Moţilor, nr. 46A, 

județul Alba, reprezentată legal prin domnul Toader Lucian  –  preşedinte; 

 SC Marnic Total Construct SRL, cu sediul în sat Necşeşti, nr. 249, comuna Vadu Moţilor, 

județul Alba, reprezentată legal de doamna Oaidă Gabriela Diana - administrator;  

 Morar Viorel Lucian „Pensiunea Aurora” Întreprindere Familială, cu sediul în comuna 

Albac, str. Cloşca, nr. 30, județul Alba, reprezentată legal de domnul Morar Viorel Lucian Dumitru – 

Titular Întreprindere Familială; 

 SC Apuseni Design Construct SRL, cu sediul în sat Ştiuleţi, nr. 30, comuna Scărişoara, 

județul Alba, reprezentată legal de doamna Gligor Letiţia – administrator; 

 Morar Mircea Petru Persoană Fizică Autorizată, cu sediul în sat Albac, str. Cloșca, nr. 

30A, comuna Albac, județul Alba, reprezentată legal de domnul Morar Mircea Petru – Titular PFA; 

 SC Rîul Mare SRL, cu sediul în sat Albac, str. Crişan nr. 61, comuna Albac, județul Alba, 

reprezentată legal de domnul Popa Ioan Vasile - administrator;  

 SC Alpin Eurowood SRL, cu sediul în sat Dealu Lămăşoii, nr. 2, comuna Albac, județul 

Alba, reprezentată legal de domnul Tătar Octavian - administrator;  

 Asociaţia Comitetul Local OVR Gîrda de Sus, cu sediul în comuna Gîrda de Sus, nr. 56, 

județul Alba, reprezentată legal prin domnul Ştefănuţ Ioan – preşedinte; 

 SC Poiana Verde SRL, cu sediul în localitatea Cioneşti, comuna Albac, județul Alba, 

reprezentată legal de doamna Todea Gabriela Elena - administrator;  

 Mocan Ioan Claudiu “Pensiunea Valea Brazilor” Persoană Fizică Autorizată, cu sediul 

în comuna Arieşeni, nr. 33A, județul Alba, reprezentată legal de domnul Mocan Ioan Claudiu – Titular 

PFA; 

 SC Awa Lamasoaia SRL, cu sediul în sat Dealu Lămăşoii, nr. 2, comuna Albac, județul 

Alba, reprezentată legal de domnul Morar Lucian Mihai – administrator; 

 SC Biharia SRL, cu sediul în comuna Gârda de Sus, nr. 51, județul Alba, reprezentată legal 

de domnul Danciu Ioan – administrator; 

 SC Vioemi Prod SRL, cu sediul în localitatea Nucet, str. Republicii nr. 10A, Oras Nucet, 

județ Bihor, reprezentată legal de domnul Grămadă Emilian – administrator. 

         Art. 4.  (1) Sediul Asociaţiei este în comuna Albac, localitatea Albac, str. Cloșca, nr. 9, judeţul 

Alba. 

  (2) Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotarârii Adunării Generale și 

Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale. 

  (3) Asociaţia poate constitui filiale şi sucursale, ca structuri teritoriale, în baza hotărârii 

Adunării Generale.  

(4) Asociația se poate asocia cu alte asociații sau fundații naționale sau internaționale, 

care desfășoară activități care prezintă interes pentru Asociație, în baza hotărârii Adunării Generale.  

         Art. 5. Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată, începând cu data înregistrării în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor, dizolvarea și lichidarea sa făcându-se în condițiile legislației în vigoare și ale 

Statutului Asociației. 

         Art. 6. (1) Asociaţia este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având ca scop 

dezvoltarea economică şi socială în baza unor acţiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman şi 

instituţional. De asemenea Asociaţia are ca scop implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Grupului de Acțiune Locală Arieșul Mare. 
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        (2) În realizarea acestui scop, Asociaţia urmăreşte următoarele obiective: 

   Obiective strategice: 

1. Sprijinirea dezvoltării economice bazate pe competitivitate şi crearea de locuri de muncă;  

2. Sprijinirea dezvoltării rurale durabile; 

3. Valorificarea potenţialului antropic şi natural al comunităţilor locale asociate;  

4. Protecţia mediului şi asigurarea de habitate umane durabile; 

5. Promovarea „energiilor verzi” și eco-eficienței energetice; 

6. Dezvoltarea resurselor umane şi valorizarea mixului etnic, lingvistic şi religios local; 

7. Promovarea valorilor culturale şi artistice locale precum şi prezervarea identităţii, valorificarea 

tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţilor locale asociate; 

8. Îmbunătăţirea infrastructurii edilitare, economice, turistice, educaţionale, sociale şi de sănătate la 

nivel regional şi local;  

9. Promovarea şi afirmarea continuă a valorilor democraţie participative şi a cetăţeniei europene; 

10. Afilierea şi/sau dezvoltarea de parteneriate, precum şi acţiuni de cooperare locale, regionale, 

naţionale sau internaţionale, cu alte organizaţii neguvernamentale sau ale administraţiei publice 

locale şi centrale, cu universităţi, agenţi economici, organizaţii patronale, sindicale, organizații 

culturale şi de cult. 

 

Obiective specifice: 

I. Dezvoltare economică şi competitivitate 

 Sprijinirea dezvoltării economice a zonei Arieșului Mare și a agenților economici; 

 Dezvoltarea infrastructurii economice și turistice; 

 Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor specifice fiecărei comunităţi asociate; 

 Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a altor infrastructuri specifice de afaceri;  

 Sprijinirea realizării de investiţii productive agricole și non-agricole;  

 Sprijinirea creării de locuri de muncă durabile; 

 Servicii de sprijin pentru demararea unei afaceri și consultanță antreprenorială; 

 Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului;  

 Dezvoltarea infrastructurii agricole: 

 Sprijinirea transformării fermelor de semi-subzistenţă în exploataţii viabile din punct de vedere 

comercial;  

 Stimularea dezvoltării unui sector agricol şi forestier competitiv care să facă faţă cerinţelor unei 

pieţe internaţionale;  

 Sprijinirea investiţiilor în exploataţii agricole şi silvice, procesării produselor agricole şi silvice, 

înfiinţării grupurilor de producători;  

 Sprijinirea menţinerii şi dezvoltării funcţiilor economice, ecologice şi sociale ale pădurilor în 

zonele rurale;  

 Sprijinirea eco-agriculturii;  

 Acordarea de consultanţă pentru elaborarea proiectelor/planurilor de afaceri, dezvoltarea de 

produse şi strategii de firmă, consultanţă de tip general pentru dezvoltarea cooperărilor inter-

firme şi a investiţiilor comune autorităţilor publice, consultanţă în domeniul investiţiilor, 

consultanţă financiară, activităţi de marketing şi promovare a firmelor şi autorităţilor publice 

locale, managementul şi dezvoltarea resurselor umane; 

 Realizarea de investiţii în infrastructura de Cercetare – Dezvoltare – Inovare (CDI); 

 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei; 

 Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice moderne (e-guvernare, e-educaţie şi e-

sănătate). 

 

II. Turism, cultură, identitate locală 

 Restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural al comunităţilor asociate: centre 

cultural-istorice vechi ale localităţilor, restaurarea clădirilor cu elemente arhitectonice 

tradiţionale, reabilitarea reţelelor stradale, centre culturale, muzee, parcări, drumuri pentru 

introducerea lor în circuite turistice; 

 Valorificarea resurselor naturale prin construirea de drumuri de acces, amenajarea traseelor 

turistice, parcări, poteci marcate, drumuri pietonale, adăposturi, piste pentru cicloturism, 

amenajări specifice zonei montane şi costiere.; 

 Înfiinţarea şi dezvoltarea de spaţii de cazare şi agrement;  

 Creşterea calităţii serviciilor turistice de cazare şi agrement;  
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 Dezvoltarea şi consolidarea turismului în comunităţile locale asociate, prin susţinerea promovării 

produselor turistice şi a activităţilor de marketing specifice (crearea şi promovarea unor branduri 

comunitare locale);  

 Sprijinirea includerii comunităţilor locale în circuite turistice integrate; 

 Crearea şi operaţionalizarea unor centre de informare şi promovare turistică;  

 Promovarea valorilor culturale şi artistice locale; 

 Prezervarea identităţii şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţilor locale asociate.  

 

III. Dezvoltarea resurselor umane – educaţie şi formare profesională, servicii sociale, sănătate 

 Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare (creșe, 

grădiniţe, şcoli, licee, şcoli de artă şi meserii, campusuri educaţionale);  

 Formare profesională continuă (FPC) şi promovarea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieții; 

 Furnizarea de servicii destinate dezvoltării resurselor umane și integrării pe piața muncii; 

 Dezvoltarea personalului, dezvoltarea şi implementarea mijloacelor şi a instrumentelor de 

asigurare şi management al calităţii la nivel de furnizori de educaţie; 

 Dezvoltarea ofertelor de educaţie şi de formare profesională relevante pentru nevoile de învăţare 

individuală şi pentru nevoile pieţei muncii; 

 Programe de sprijin pentru elevii dotaţi; 

 Programe educaţionale speciale pentru formarea unei atitudini în ceea ce priveşte societatea 

inclusivă, educaţia civică şi responsabilitatea la elevi; 

 Promovarea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării (TIC) şi a noilor tehnici şi metode de predare 

în educaţia şi formarea profesională iniţială; 

 Transformarea şcolii într-un furnizor de educaţie continuă; 

 Promovarea inovaţiei în învăţământ şi în formarea profesională; 

 Promovarea educaţiei alternative; 

 Promovarea de parteneriate şi dezvoltarea de reţele în educaţie în sprijinul creşterii relevanţei 

educaţiei pe piaţa muncii; 

 Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale şi de afaceri; 

 Realizarea de studii, analize şi cercetări în vederea colectării de informaţii şi date relevante pentru 

susţinerea formării profesionale continue; 

 Sprijinirea parteneriatelor între şcoli/universităţi/ întreprinderi; 

 Orientare şi consiliere de calitate care să sprijine tranziţia de la şcoală la viaţa activă; 

 Programe tip ,,şcoala după şcoală“, învăţarea asistată şi educaţie remedială; 

 Programe integrate şi oferte educaţionale pentru reintegrarea celor care au părăsit şcoala timpuriu, 

inclusiv programe de tip „A doua şansă“; 

 Dezvoltarea de instrumente şi servicii integrate de informare, orientare, consiliere şi dezvoltare 

personală; 

 Dezvoltarea furnizării de formare la locul de muncă; 

 Dezvoltarea furnizării de orientare, consiliere profesională și medierea muncii; 

 Creşterea participării angajaţilor la FPC; 

 Creşterea participării angajaţilor la servicii de orientare în carieră; 

 Creşterea participării angajaţilor în activităţi de validare şi recunoaştere a competenţelor 

dobândite în contexte nonformale şi informale; 

 Sprijinirea tuturor activităţilor privind măsurile active de ocupare; 

 Promovarea de programe care sprijină crearea de noi locuri de muncă/ noi forme de ocupare şi 

crearea de locuri de muncă pentru lucrătorii independenţi; 

 Programe vizând implicarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în activităţi publice; 

 Dezvoltarea „parteneriatelor pentru ocupare deplină“ la nivel regional, sub-regional, local şi 

sectorial; 

 Dezvoltarea de programe integrate pentru educaţie, formare profesională, ocupare şi alte 

oportunităţi de sprijin pentru locuitorii din mediul rural;  

 Promovarea ocupării şi adaptabilităţii persoanelor slab calificate, persoanelor cu dizabilităţi şi 

persoanelor supuse riscului de excluziune socială, prin economia socială; 

 Integrarea în comunitate a grupurilor vulnerabile supuse riscului de excluziune socială, prin 

formele economiei sociale; 

 Promovarea de parteneriate între toţi actorii implicaţi în dezvoltarea comunităţii (sindicate, 

instituţii publice, asociaţii patronale, lucrători, ONG-uri, întreprinderi, mediul de afaceri, alte 

asociaţii); 

 Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate (ambulatorii de 

spital şi de specialitate); 
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 Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sociale (centre rezidenţiale şi centre 

multifuncţionale); 

 Crearea de facilităţi de îngrijire a copilului, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități şi altor 

persoane dependente; 

 Furnizarea de servicii sociale în beneficiul copiilor și altor categorii defavorizate; 

 Promovarea ocupării femeilor din mediul rural și urban; 

 Furnizarea de sprijin şi campanii de conştientizare cu privire la violenţa domestică; 

 Promovarea de parteneriate între furnizorii de servicii sociale publice şi private, ca o condiţie 

pentru furnizarea de servicii sociale de calitate; 

 Dezvoltarea de instrumente şi metode adecvate pentru furnizarea de servicii sociale; 

 Dezvoltarea şi promovarea de consiliere şi informare pentru grupurile vulnerabile, în scopul 

promovării incluziunii sociale; 

 Furnizarea, dezvoltarea şi crearea de servicii alternative şi flexibile pentru îngrijirea copiilor sau 

altor membri dependenţi de familie în timpul zilei; 

 Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele cu nevoi speciale; 

 Dezvoltarea de programe de formare profesională pentru profesioniştii implicaţi în sistem 

(lucrători sociali, asistenţi personali, asistenţi sociali comunitari, mediatori familiali, mediatori 

medicali, asistenţi maternali, îngrijitori, personalul din instituţiile rezidenţiale); 

 Schimbarea atitudinilor sociale şi a stereotipurilor cu privire la grupurile vulnerabile, în special la 

locul de muncă, prin campanii de informare şi conştientizare adresate angajatorilor, lucrătorilor, 

comunităţilor, factorilor de decizie ; 

 Dezvoltarea programelor sau pachetelor integrate în vederea creşterii accesului şi a participării în 

educaţie pentru copiii din grupurile vulnerabile; 

 Dezvoltarea programelor de pregătire profesională specifice pentru personalul din organizaţiile 

non-guvernamentale şi din alte instituţii active în domeniul incluziunii sociale; 

 Dezvoltarea programelor specifice pentru reintegrarea persoanelor cu dizabilităţi; 

 Dezvoltarea de noi locuri de muncă protejate în întreprinderi; 

 Creşterea calificărilor pentru femei şi dezvoltarea programelor care să asigure femeilor obţinerea 

de calificări prin participarea la programe de formare profesională şi perfecţionare; 

 Promovarea de programe privind formarea profesională şi reintegrarea socială a foştilor deţinuţi; 

 Sprijinirea dezvoltării socio-economice şi edilitare a comunităţilor de romi; 

 Oferirea de servicii de informare şi consiliere pentru cetăţeni in domenii de larg interes public; 

 Sprijinirea dezvoltării unui climat de armonie interetnică şi toleranţă comunitară; 

 Acţiuni de sprijin şi promovare a voluntariatului; 

 Creşterea participării tinerilor la viaţa comunităţii; 

 Sprijinirea structurilor asociative de tineret; 

 Sporirea şanselor de angajare a tinerilor pe piaţa muncii; 

 Promovarea activităţilor cultural artistice, inclusiv organizarea de concerte, petreceri şi excursii 

pentru tineret;  

 Organizarea de campanii tematice şi tabere pentru tineri; 

 Acordarea de burse individuale. 

 

IV. Administraţie publică, politici publice, democraţie şi participare civică, cooperare 

 Activităţi de implementare a reformei funcţiei publice;  

 Activităţi de management al reformelor în administraţia publică locală;  

 Întărirea capacităţii de management strategic şi de planificare a acţiunilor;  

 Raţionalizarea furnizării serviciilor locale şi întărirea managementului resurselor umane;  

 Asistenţă tehnică pentru formularea politicilor publice, inclusiv a strategiilor intersectoriale şi a 

planurilor instituţionale strategice;  

 Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea planurilor strategice şi de acţiune în domenii precum 

îmbunătăţirea procesului de consultare, elaborarea obiectivelor şi scopurilor, metode cost-

beneficiu şi planificarea resurselor; 

 Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţii de analiză financiară, bugetare şi studii privind 

costurile; 

 Iniţiative de reformă individualizate pentru a veni în întâmpinarea problemelor de eficienţă a 

muncii precum analiza procedurilor, managementul documentelor, comunicarea, lucrul în echipă; 

 Sprijinirea întăririi bunei guvernări, incluzând auditul intern, managementul riscului şi 

managementul respectării regulilor; 

 Sprijin pentru continuarea implementării abordării ghişeului unic la nivelul administraţiilor 

judeţene şi locale; 
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 Întărirea capacităţii de management al resurselor umane în administraţia locală prin training şi 

asistenţă tehnică pentru sprijinul receptării bunelor practici; 

 Introducerea capacităţii de evaluare a nevoilor de resurse umane, a lipsurilor de competenţe şi a 

soluţiilor inovatoare pentru echilibrarea raportului între viaţa profesională şi cea personală a 

funcţionarilor publici care lucrează în administraţia locală; 

 Creşterea transparenţei actului decizional la nivelul administraţiei publice locale şi centrale; 

 Creşterea participării cetăţenilor la procesul de adoptare a politicilor publice; 

 Îmbunătăţirea capacităţii partenerilor sociali de a furniza informaţii relevante de interes public şi 

servicii de consiliere civică; 

 Îmbunătăţirea capacităţii de sprijinire a iniţiativelor de dezvoltare a responsabilităţii civice; 

 Încurajarea iniţiativelor de activare a comunităţii locale în viaţa publică, monitorizarea 

activităţilor instituţiilor publice şi participarea la procesul de decizie; 

 Dezvoltarea capacităţii partenerilor sociali de a dezvolta strategii, planuri de acţiune şi 

regulamente proprii, în vederea creşterii impactului lor în societate; 

 Promovarea cetăţeniei europene; 

 Susţinerea drepturilor individuale ale cetăţenilor; 

 Promovarea drepturilor civile, relaţia dintre alegatori şi aleşi, procesul electoral, educaţie civică; 

 Comunicare, informare şi conştientizare a publicului; 

 Cooperare şi dialog la nivel local, regional, naţional şi internaţional; 

 Operaţionalizarea de centre de resurse/informare/instruire, inclusiv in domeniul afacerilor 

europene şi internaţionale; 

 Iniţierea şi participarea la activităţi de dezvoltare socio-economică şi civică bazate pe parteneriat 

public-privat sau privat-privat; 

 Sprijinirea şi stimularea înfrăţirilor instituţionale şi comunitare.  

 

        (3) Pentru îndeplinirea scopului său, Asociaţia va derula şi următoarele activităţi: 

 Consultanță pentru identificarea de posibilități de finanțare rambursabilă și nerambursabilă; 

 Consultanţă în întocmirea şi implementarea de proiecte pentru accesare de credite, fonduri 

rambursabile şi nerambursabile pentru autorităţi publice, instituţii, agenţi economici, alte 

persoane juridice și fizice; 

 Realizarea şi implementarea de proiecte de investiţii, fundamentate prin studii de fezabilitate, 

studii de piaţă, proiecte tehnice şi audit financiar; 

 Strângere de fonduri; 

 Editarea şi actualizarea paginii web a Asociaţiei; 

 Editarea raportului anual de activitate; 

 Activităţi de studiere a pieţei şi sondaj; 

 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; 

 Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice; 

 Servicii de publicitate; 

 Servicii de secretariat, dactilografiere, multiplicare şi traduceri; 

 Activităţi de pregătire prin cursuri de calificare şi recalificare, instruiri practice in meserii şi 

ocupaţii profesionale; 

 Activităţi de perfecţionare; 

 Servicii de formare profesională pentru adulţi; 

 Servicii sociale; 

 Servicii de consultanţă juridică; 

 Servicii de consultanţă contabilă; 

 Activităţi şi servicii pentru săli de conferinţe; 

 Promovare şi servicii pentru activităţi turistice; 

 Organizarea de expoziţii interne şi internaţionale; 

 Editarea şi imprimarea de fluturaşi, pliante, afişe, ziare, cărţi şi reviste; 

 Activităţi de editură și tipografie. 

       (4) Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse Asociaţia va iniţia şi dezvolta relaţii 

de cooperare cu alte organizaţii cu scopuri similare sau cu autorităţi publice din România sau din 

străinătate. 

       (5) Schimbarea scopului Asociaţiei se va putea face numai de către Fondatori şi numai dacă 

acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori acesta nu mai poate fi realizat. 

         Art. 7.  (1) Veniturile  asociaţiei destinate în exclusivitate scopului propus, se compun din: 

             a)   Patrimoniul iniţial al asociaţiei în valoare de 1000 lei; 

b) Cotizaţiile membrilor, care vor fi stabilite prim Hotărârea Adunării Generale; 
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c) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legii; 

d) Donaţii, care pot fi făcute în lei, in valută, sau in bunuri materiale, sponsorizări şi 

publicitate; 

e) Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, contracte şi/sau 

contracte finanțare și de grant încheiate cu structuri/instituţii finanţatoare naţionale, europene 

şi/sau internaţionale; 

f) Venituri obţinute din activităţi proprii; 

g) Venituri obţinute din împrumuturi contractate în condiţiile legii; 

h) Alte venituri prevăzute de lege. 

  (2) Asociaţia va putea desfăşura activităţi economice, dacă acestea au un caracter accesoriu şi 

sunt în strânsă legătură cu scopul asociaţiei. 

 (3) Patrimoniul asociaţiei nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale 

asociaţilor. 

         Art. 8. (1) Membrii fondatori ai asociaţiei sunt cei menționați la art. 1 al prezentului document. 

                      (2) Membrilor fondatori li se pot alătura membri asociați, la cererea acestora, prin semnarea 

unei adeziuni şi cu acordul expres al membrilor fondatori, exprimat prin hotărâre a Adunării Generale.  

         Art. 9. Membrii  asociaţiei au următoarele drepturi: 

a)   Să participe la acţiunile organizate de asociaţie; 

b) Să propună desfășurarea unor noi activități, conforme cu prevederile Statutului Asociației. 

         Art. 10. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii: 

a) Să respecte statutul si Regulamentul intern de funcţionare a Asociaţiei; 

b) Să achite cotizaţia în termen şi în cuantumul fixat de către Adunarea Generală;   

c) Să susţină permanent, moral si material activitatea asociaţiei; 

d) Să urmărească atragerea de noi surse de venituri; 

e) Să participe activ la acţiunile  asociaţiei. 

         Art. 11. Calitatea de membru, în funcţie de specificul ei, se poate pierde prin: 

a) Neplata la termen a cotizaţiilor; 

b) Renunţarea la statutul de membru - în acest sens se va adresa o cerere scrisă Consiliului 

Director în care se va motiva decizia  de renunţare; 

c) Dizolvarea asociației;  

d) Lichidarea asociaţiei. 

         Art. 12. (1) Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al  asociaţiei, alcătuit din 

reprezentanţii membrilor fondatori. 

                       (2) Reprezentantul Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Adunarea Generală a 

Asociaţiei este domnul Bora Pavel, cetăţean român, cu domiciliul în ……………………., str. ……….., 

nr. …, judeţul …., posesor al C.I. seria …  nr. ……, având CNP ……………………. .  

                        (3) Adunarea Generală se întruneşte la sediul asociaţiei sau în locul indicat de către 

asociaţi, în conformitate cu prevederile prezentului statut. 

         Art. 13. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale: 

a) Hotărăşte cu privire la schimbarea sediului asociaţiei; 

b) Hotărăşte cu privire la înfiinţarea de filiale; 

c) Hotărăște cu privire la alegerea și revocarea membrilor Comitetului de selecție al GAL; 

d) Stabileşte strategia și obiectivele generale ale  asociaţiei; 

e) Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, situaţiile financiare anuale și, după caz, programul de 

activitate pentru exerciţiul financiar următor pe baza propunerilor Consiliului Director; 

f) Aprobă Regulamentul intern de funcţionare al Asociaţiei; 

g) Alege și revocă membrii Consiliului Director; 

h) Alege și revocă cenzorul Asociației; 

i) Hotărăşte cu privire la modificarea Actului constitutiv și a Statutului; 

j) Hotărăşte cu privire la dizolvarea și lichidarea asociaţiei, precum și la stabilirea destinaţiei 

bunurilor ramase după lichidare; 

k) Aprobă organigrama și politica de personal ale Asociaţiei; 

l) Validează deciziile Consiliului Director privind numirea și eliberarea din funcţie aferente 

contractelor încheiate cu angajaţii sau colaboratorii; 

m) Se pronunţă asupra gestiunii Consiliului Director pentru activitatea anului precedent și acordă 

descărcarea de gestiune în condiţiile legii; 

n) Aprobă dobândirea calităţii de membru asociat a persoanelor fizice şi juridice în condiţiile 

prevăzute de lege şi statut; 

o) Aprobă contractele de împrumut, în condiţiile legii; 

p) Orice alte atribuţii prevăzute de legislația în vigoare. 
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Art. 14. (1) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control 

permanent asupra Consiliului Director și a cenzorului. 

      (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Adunarea Generală adoptă hotărâri, care sunt 

obligatorii pentru membrii fondatori și membrii asociați ai Asociației, Consiliul Director şi Cenzor. 

 (3) Hotărârile Adunării Generale devin executorii de la data adoptării lor, conform 

prevederilor prezentului statut. 

Art. 15. Adunarea Generală se convoacă cu 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei 

sau cu cel puţin 3 zile înainte dacă intervine una din situaţiile de mai jos: 

a) se impune modificarea statutului; 

b) apar situaţii care periclitează existenţa Asociaţiei. 

         Art. 16. (1) La şedinţele Adunării Generale participa membrii asociaţiei şi cenzorul. 

    (2) Adunarea Generală va fi convocată la şedinţă de către Preşedintele Consiliului Director 

al asociaţiei. 

    (3) Convocarea Adunării Generale se face de către președinte sau 30% dintre membri 

formatori și poate fi făcută prin afişare la sediul asociaţiei, prin telefon, fax sau prin scrisoare simplă sau 

recomandată.   

         Art. 17. (1) Şedinţele Adunării Generale pot avea loc în prezenţa a cel puţin 50% din membrii 

Asociaţiei. 

(2) Dacă nu se îndeplineşte aceasta condiţie, Adunarea Generală se va convoca din nou 

după o perioada de 15 zile. În cazul în care la două convocări succesive nu se realizează prezența a cel 

puţin 50% din membrii Asociaţiei Colegiul Director poate hotărî în privința punctelor aflate pe ordinea de 

zi. 

         Art. 18. Hotărârile Adunării Generale vor fi adoptate cu majoritate simplă. Pentru ca hotărârile 

Adunării Generale să fie valide la ședințele Adunării Generale trebuie să participe minim 50% membri 

fondatori organizații private. 

         Art. 19.  (1) Şedinţele Adunării Generale vor fi conduse de către preşedintele Consiliului Director al 

Asociaţiei.  

 (2) În urma fiecărei şedinţe a Adunării Generale se va încheia un proces - verbal, prin 

grija secretarului Adunării Generale. 

Art. 20 Şedinţele Adunării Generale pentru alegerea Consiliul Director și a Cenzorului se 

desfăşoară din 4 în 4 ani și se convoacă de către Consiliul Director cu 15 zile înainte de data fixată pentru 

desfăşurarea acestora.  

         Art. 21. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 

         Art. 22. (1) Consiliul Director este alcătuit dintr-un număr de 3 membri, după cum urmează: 

 UN PREŞEDINTE în persoana domnului Morar Lucian Mihai, domiciliat în sat …………, nr. 

….., comuna ……, județul ……., identificat cu act de identitate seria …, nr. ……., eliberat de SPCLEP 

……. la data de ……….; 

 UN VICEPREŞEDINTE în persoana domnului Vârciu Marin, domiciliat în localitatea …………, 

comuna ………., nr. 95, județul …….., identificat cu act de identitate seria ….. nr. ………., eliberat de 

SPCLEP ……… la data de …………; 

 UN SECRETAR în persoana domnului Nicola Marin, domiciliat în localitatea ………, comuna 

………, nr. ….., județul ……., identificat cu act de identitate seria ….. nr. ………, eliberat de SPCLEP 

………. la data de ……….. .               

              (2) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot de către Adunarea Generală. 

              (3) Preşedintele Consiliului Director este ales pentru mandat de 4 ani. 

             (4) Membrii Consiliului Director al Asociaţiei nu pot să înstrăineze, să cesioneze bunuri mobile 

sau imobile sau să garanteze cu bunurile mobile sau imobile ale asociaţiei. 

          Art. 23. Consiliul Director are următoarele atribuţii: 

a) Prezintă spre pentru aprobare proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociaţiei şi 

proiectele Asociaţiei; 

b) Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea  bugetului 

de venituri și cheltuieli şi bilanţul contabil conform prevederilor legale în vigoare; 

c) Propune pentru aprobare Adunării Generale schimbarea sediului asociaţiei; 

d) Propune pentru aprobare Adunării Generale organigrama și politica de personal ale Asociaţiei; 

e) Propune pentru aprobare Adunării Generale Regulamentul intern de funcţionare; 

f) Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; 

g) Răspunde de punerea în aplicare a Regulamentului intern de funcţionare; 

h) Propune pentru aprobare Adunării Generale înfiinţarea de  filiale; 

i) Aprobă regimurile de amortizare a mijloacelor fixe din dotare, precum si modificarea acestora 

şi aprobă scoaterea din uz a mijloacelor fixe casate, în condiţiile legii; 
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j) Deţine registrul asociaţilor, registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului Director și registrul 

obligaţiilor, dacă este cazul; 

k) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală; 

l) Îşi elaborează regulamentul intern de funcţionare.  

          Art. 24. Consiliul Director se întruneşte cel puţin trimestrial şi ori de câte ori este nevoie. În 

exercitarea atribuţiilor sale Consiliul Director emite decizii care devin obligatorii de la data comunicării 

lor. 

          Art. 25. Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenta a cel puţin 2/3 din numărul 

membrilor săi şi adoptă decizii dacă se întruneşte jumătate plus unu din voturi.  

       Art. 26. Controlul financiar intern al asociaţiei este realizat de către cenzor, ales pentru un mandat 

de 4 ani de către Adunarea Generală. 

          Art. 27. (1) În realizarea competenţei sale cenzorul: 

a) verifică gestiunea asociaţiei şi legalitatea întocmirii situaţiilor financiare; 

b) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

c) verifică existenţa titlurilor sau valorilor proprietate a asociaţiei primite în gaj, cauţiune sau 

depozit; 

d) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

                      (2) Cenzorul poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot şi îi este 

interzis să comunice terţilor date referitoare la activitatea sa, a Asociaţiei sau cu privire la rapoartele 

întocmite. 

          Art. 28. (1) Modificarea Actului constitutiv şi/sau a Statutului Asociaţiei se face prin înscrierea 

modificării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie 

teritorială îşi are sediul Asociaţia, în condiţiile legii.  

   (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al şedinţei 

Adunării Generale, în formă autentificată. 

   (3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal şi înscrierea modificării se 

întreprind de Consiliul Director.  

          Art. 29. Asociaţia  se dizolvă: 

a) DE  DREPT prin: 

- realizarea sau, după caz,  imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în 

termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 

- imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu 

statutul asociaţiei, dacă aceasta situaţie durează mai mult de un an de la data la care potrivit statutului 

Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit; 

b) PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ, la cererea oricărei persoane interesate când: 

- scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 

- realizarea scopului asociaţiei este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 

- asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită; 

- asociaţia a devenit insolvabilă; 

- asociaţia nu a obţinut autorizaţiile administrative prealabile necesare. 

c) PRIN HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  

În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la 

Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă in Registrul Asociaţiilor 

şi Fundaţiilor. 

          Art. 30. În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii vor fi numiţi de către instanţă sau Adunarea 

Generală, după caz. O dată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează. 

          Art. 31. (1) Lichidatorii, imediat după intrarea lor în funcţie, vor face  inventarul şi vor încheia un  

bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi a pasivului Asociaţiei. Aceştia sunt obligaţi să păstreze 

registrele Asociaţiei şi orice alte acte şi vor ţine un registru cu toate operaţiunile în ordinea datei acestora. 

(2) Lichidatorii sunt obligaţi sa continue operaţiunile juridice în curs, sa încaseze creanţele, 

să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme restul activului în bani, procedând la 

vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. 

(3) Lichidatorii vor putea realiza operaţiuni noi doar în măsura în care acestea sunt 

necesare finalizării celor aflate în curs de derulare. 

          Art. 32. Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transferate, în condițiile legii, către 

persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător. 

          Art. 33. (1)  Asociaţia încetează a avea fiinţă de  la data radierii din Registrul Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor. 

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se 

constată descărcarea acestora de obligaţiile asumate. 
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 (3) Lichidarea şi radierea Asociaţiei se va face cu respectarea condiţiilor impuse de 

lege. 

          Art. 34. Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil 

(1) Asociaţia va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual situaţiile financiare 

conform legilor în vigoare şi a normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.  

(2) Din veniturile Asociaţiei se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și 

achiziţionării de produse noi, investiţiilor, reparaţiilor precum și pentru alte cheltuieli hotărâte de 

Adunarea Generală, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

          Art. 35. Orice modificare/completare a prezentului Statut se va efectua prin act adiţional autentificat. 

          Art. 36. Asociaţia îşi va desfăşura activitatea în temeiul prezentului Statut, a Regulamentului intern 

de funcţionare, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată prin Legea 246/2005  

precum și a altor acte normative incidente. 

          Art. 37. Asociații – membri fondatori împuternicesc pe domnul Morar Lucian Mihai, domiciliat 

în sat ………., nr. …., comuna ………, județul ….., identificat cu act de identitate seria …, nr. ……., 

eliberat de SPCLEP …….. la data de ………., ca în numele nostru și pentru noi să desfășoare procedura 

de dobândire a personalității juridice a asociației, să îndeplinească procedura de autentificare a Actului 

constitutiv și a Statutului Asociației, să îndeplinească formalitățile de înscriere a Asociației în Registrul 

Asociațiilor și Fundațiilor, să îndeplinească procedura de obținere a certificatului de înregistrare fiscală a 

asociației precum și orice alte formalități necesare pentru înființarea și funcționarea Asociației, în 

condițiile prevăzute de O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

 

         Art. 38. Prezentul statut se completează, de drept, cu dispoziţiile legale în materie. 

 

 

           Încheiat astăzi, ____________________2016, în … exemplare originale. 

 

 

MEMBRI ASOCIAŢI: 

 

 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, reprezentată legal de domnul Ion Dumitrel – 

președinte; 

 Comuna Albac, reprezentată legal de domnul Todea Petru Tiberiu - primar; 

 Comuna Gîrda de Sus, reprezentată legal de domnul Vîrciu Marin – primar; 

 Comuna Horea, reprezentată legal de domnul Olar Corneliu – primar; 

 Comuna Poiana Vadului, reprezentată legal de domnul Toader Beniamin – primar; 

 Comuna Scărişoara, reprezentată legal de domnul Costea Cristian Vasile – primar; 

 Comuna Vadu Moţilor, reprezentată legal de domnul Lazea Nicolae – primar; 

 Comuna Arieşeni, reprezentată legal de domnul Jurj Vasile Marin – primar; 

 Oraşul Nucet, reprezentată legal de domnul Tuduce Mircea Adrian – primar; 

 Asociaţia Crescătorilor de Taurine Poiana Vadului, reprezentată legal de domnul Lup 

Gicu – preşedinte; 

 Bota Ioan Nicolae Întreprindere Individuală, reprezentată legal de domnul Bota Ioan 

Nicolae – Titular Întreprindere Individuală; 

 SC Trans Lup Forest SRL, reprezentată legal de domnul Lup Vasile Florin – administrator; 

 Asociaţia Vadu Moţilor Lumina din Suflet, reprezentată legal prin domnul Toader Lucian  

–  preşedinte; 

 SC Marnic Total Construct SRL, reprezentată legal de doamna Oaidă Gabriela Diana - 

administrator;  

 Morar Viorel Lucian „Pensiunea Aurora” Întreprindere Familială, reprezentată legal de 

domnul Morar Viorel Lucian Dumitru – Titular Întreprindere Individuală; 

 SC Apuseni Design Construct SRL, reprezentată legal de doamna Gligor Letiţia – 

administrator; 

 Morar Mircea Petru Persoană Fizică Autorizată, reprezentată legal de domnul Morar 

Mircea Petru – Titular PFA; 

 SC Rîul Mare SRL, reprezentată legal de domnul Popa Ioan Vasile - administrator;  

 SC Alpin Eurowood SRL, reprezentată legal de domnul Tătar Octavian - administrator;  

 Asociaţia Comitetul Local OVR Gîrda de Sus, reprezentată legal prin domnul Ştefănuţ 

Ioan – preşedinte; 

 SC Poiana Verde SRL, reprezentată legal de doamna Todea Gabriela Elena - administrator;  
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 Mocan Ioan Claudiu ”Pensiunea Valea Brazilor” Persoană Fizică Autorizată, 

reprezentată legal de domnul Mocan Ioan Claudiu – Titular PFA; 

 SC Awa Lămășoaia SRL, reprezentată legal de domnul Morar Lucian Mihai – 

administrator; 

 SC Biharia SRL, reprezentată legal de domnul Danciu Ioan – administrator; 

 SC Vioemi Prod SRL, reprezentată legal de domnul Grămadă Emilian – administrator. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba 

la ediţia din 2016 a Expoziţiei Culturale Internaţionale„Drumul Mătăsii” 

– Dunhuang, Provincia Gansu, Republica Populară Chineză 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba la ediţia din 

2016 a Expoziţiei Culturale Internaţionale „Drumul Mătăsii” – Dunhuang, Provincia Gansu, Republica 

Populară Chineză; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanţilor 

Judeţului Alba la ediţia din 2016 a Expoziţiei Culturale Internaţionale „Drumul Mătăsii” – Dunhuang, 

Provincia Gansu, Republica Populară Chineză; 

- raportul de specialitate nr. 14668/23 august 2016 al Compartimentului Relaţii internaţionale şi 

comunicare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- invitația adresată Consiliului Județean Alba de către Biroul de Afaceri Externe al Provinciei 

Gansu, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4368 din 14 martie 2016; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 11/2016 privind aprobarea 

Programului activităţilor de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pe anul 2016; 

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

strategii; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 11 alin. 3, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 6 lit. a şi art. 91 alin. 6 lit. c din Legea nr. 

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

- art. IV alin. 3 lit. b și alin. 4 lit. b  din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 

normative; 

- H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 

străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, 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 participarea la ediţia din 2016 a Expoziţiei Culturale Internaţionale „Drumul 

Mătăsii”, organizată în oraşul Dunhuang, Provincia Gansu – Republica Populară Chineză, între 19 şi 22 

septembrie 2016 a următorilor reprezentanţi ai Judeţului Alba:                        domnul Ion DUMITREL 

– Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Marius Nicolae HAŢEGAN – consilier judeţean, 

domnul Dorin Gheorghe SANDEA – consilier judeţean, domnul Vasile BUMBU – Secretarul Județului 

Alba, însoţiţi de domnul George Daniel ŞINCA – consilier Cabinetul Preşedintelui şi domnișoara 

Cornelia Carmen MĂDĂRAŞ – consilier Relaţii internaţionale şi comunicare. 

Art. 2. Cheltuielile aferente participării, în perioada 16-24 septembrie 2016,  la evenimentul 

organizat în oraşul Dunhuang, Provincia Gansu – Republica Populară Chineză, vor fi suportate din 

bugetul propriu al Judeţului Alba pentru anul 2016, în cuantumurile stabilite prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 133/2004 privind modul de organizare a activităţilor de cooperare externă a 

Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete și 

Direcției juridică și relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

relații publice, Direcţiei dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 162 

Alba Iulia,  25 august 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

D I S P O Z I Ț I E 

cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și 

legale în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

  Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 13391 din 1 august 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

- punctului 5 din Normele Metodologice privind angajarea lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor bugetare aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, 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 

Art. 1. Aprob Regulile procedurale şi metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 

plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale în 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cuprinse în anexa nr. 1- parte 

integrantă a prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Desemnez persoanele care vor îndeplini atribuțiile referitoare la inițierea angajării 

cheltuielilor (angajamentului legal - Anexa nr. 2), astfel:   

Mădăraş Cornelia Carmen    - Consilier superior, Compartiment Relații  

     internaționale și comunicare 

Suciu Horațiu Zaharia    - Șef birou, Birou resurse umane 

Mihălțan Nicoleta Iuliana    - Consilier superior, Biroul resurse umane 

Becheș Maria Daniela    - Inspector superior, Biroul resurse umane 

Matei Ioana Silvia     - Consilier superior, Biroul resurse umane 

Prejban Nicoleta Noemi    - Consilier superior, Serviciul pentru  

     implementarea Programului Alba-Romania 100 

Drăghiciu Mihaela Anca    - Consilier superior, Serviciul pentru 

implementarea Programului Alba-Romania 100 

Fagadar Cornelia     - Consilier superior, Serviciul pentru  

     implementarea Programului Alba-Romania 100 

Docan Daniela     - Consilier superior, Serviciul pentru  

     implementarea Programului Alba-Romania 100 

Luca Aurora Petronela    - Consilier superior, Serviciul pentru  

     implementarea Programului Alba-Romania 100 

Cațaroș Pompilia Luminița    - Consilier superior, Serviciul pentru  

     implementarea Programului Alba-Romania 100 

Frațilă Alina      - Inspector superior, Serviciul pentru  

     implementarea Programului Alba-Romania 100 

Bozdog Adela                  - Inspector de specialitate, Serviciul pentru 

implementarea Programului Alba-Romania 100 

Pojar Anca      - Inspector de specialitate, Serviciul pentru  

     implementarea Programului Alba-Romania 100 

Luculescu Viorel  - Consilier superior, Compartiment ATOP,  

                                                                Documente clasificate, monitorizare situații de urgență 

Florea Eugenia Letitia    - Inspector de specialitate, gr. I, Compartiment 

Registratură, arhivă, monitorul oficial 

Lăncrănjan Adam Gheorghe  - Consilier superior,  Compartiment Autoritatea  

 județeană de transport  

Clemnic Dan Aurelian    - Inspector asistent,  Compartiment Autoritatea  

     județeană de transport  

Țimonea Camelia Mirela    - Consilier superior,  Compartiment Unități de  
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asistență medicală, socială  

Sântimbrean Luminița    - Consilier superior, Compartiment Unități de 

asistență medicală, socială, învățământ special  

Toader Ada Larisa  - Consilier principal,  Compartiment Sistem de  

 control intern managerial 

Hațegan Paul Marius                 - Șef serviciu, Serviciul Administrativ   

Trifan Marius Vasile                 - Inspector de specialitate, Serviciul Administrativ   

Dreghiciu Nicolae Alin    - Referent, Serviciul Administrativ   

Vasiu Gabriel Ioan     - Consilier juridic superior, Serviciul juridic-contencios 

din cadrul Direcției juridice și relații publice 

Rusu Angela      - Consilier juridic superior, Serviciul juridic-contencios  

     din cadrul Direcției juridice și relații publice 

Giurea Diana Cecilia    - Consilier juridic superior, Serviciul juridic-contencios  

     din cadrul Direcției juridice și relații publice 

Gradinariu Raluca Elena    - Consilier juridic superior, Serviciul juridic-contencios 

din cadrul Direcției juridice și relații publice 

Negrescu Ștefania Petronela                - Consilier superior, Compartiment Administraţie 

publică, relații publice şi transparenţă decizională din 

cadrul Direcției juridice și relații publice 

Hale Gabriela Cristina    - Consilier superior, Compartiment Administraţie 

publică, relații publice şi transparenţă decizională din 

cadrul Direcției juridice și relații publice 

Hăbean Adrian Lucian    - Consilier superior, Compartiment Administraţie  

     publică, relații publice şi transparenţă decizională din 

cadrul Direcției juridice și relații publice 

Androne Elisabeta Ana   - Șef serviciu, Serviciul dezvoltare, programe și  

     guvernanța corporativă a întreprinderilor publice din  

     cadrul Direcției dezvolvoltare și bugete 

Bîtiu-Tuhuț Adina Cornelia                - Consilier superior, Compartiment dezvoltare 

economică și programe din cadrul Direcției dezvolltare  

și bugete  

Rus Gabriela Nicoleta                - Inspector superior, Compartiment dezvoltare 

economică și programe din cadrul Direcției 

dezvolvoltare și bugete  

Zaharie Vasile     - Consilier superior, Compartiment dezvoltare rurală  din 

cadrul Direcției dezvolvoltare și bugete  

Găiseanu Dana     - Inspector de specialitate, Direcția dezvoltare și bugete 

Bucur Lenica                  - Șef serviciu, Serviciul accesare și coordonare proiecte,  

     din cadrul Direcției dezvolvoltare și bugete  

Moga Marilena Nicoleta    - Consilier superior, Serviciul accesare și coordonare 

proiecte, din cadrul Direcției dezvolvoltare și bugete  

Horvat Paraschiva     - Consilier superior, Serviciul accesare și coordonare  

     proiecte, din cadrul Direcției dezvolvoltare și bugete 

Leterna Simona Elena   - Consilier superior, Serviciul accesare și coordonare  

     proiecte, din cadrul Direcției dezvolvoltare și bugete  

Lazăr Camelia Ileana                - Șef serviciu, Serviciul buget-venituri din cadrul  

     Direcției dezvolvoltare și bugete 

Todea Petruța Rodica   - Consilier superior, Serviciul buget-venituri din cadrul  

     Direcției dezvolvoltare și bugete 

Stanciu Elena Cornelia   - Consilier superior, Serviciul buget-venituri din cadrul 

Direcției dezvolvoltare și bugete 

Popa Anamaria    - Consilier superior, Serviciul buget-venituri din cadrul  

     Direcției dezvolvoltare și bugete 

Crăciun Ana Monica                - Consilier superior, Compartimentul contabilitate- 

     financiar din cadrul Direcției dezvolvoltare și bugete 

Popa Ioan     - Consilier superior, Compartimentul contabilitate- 

     financiar din cadrul Direcției dezvolvoltare și bugete 

Potopea Dana                 - Consilier juridic superior, Serviciul achiziții publice și  

     monitorizarea implementării contractelor din cadrul  

     Direcției dezvoltare și bugete 
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Galac Vințan Camelia Elena               - Consilier superior, Serviciul achiziții publice și  

     monitorizarea implementării contractelor din cadrul  

     Direcției dezvoltare și bugete 

Perţa Floare     - Șef serviciu, Serviciul administrarea domeniului public  

     si privat din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului   

Maier Ioan Sorin    - Consilier superior, Compartiment Urmărire producție  

     din cadrul Direcției tehnice 

Todoran Paul Silviu    - Consilier superior, Compartiment Contracte, programe,  

     sinteze din cadrul Direcției tehnice 

Oltean Aurelian Cosmin   - Consilier superior, Compartiment Siguranța circulației  

     din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului   

Pohonţiu Sebastian    - Consilier superior, Compartiment Siguranța circulației  

     din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului   

Babin Andreea Maria   - Consilier superior, Compartiment Administrarea  

     terenurilor, clădirilor,  rețelelor de alimentare cu apa din  

     cadrul Direcției gestionarea patrimoniului   

Ghilea Adrian Florin                - Consilier superior, Compartiment Administrarea 

terenurilor, clădirilor,  rețelelor de alimentare cu apa din 

cadrul Direcției gestionarea patrimoniului   

Cristea Monica Diana   - Consilier superior, Compartiment Administrarea  

     terenurilor, clădirilor,  rețelelor de alimentare cu apa din  

     cadrul Direcției gestionarea patrimoniului   

Neag Radu Octavian               - Consilier superior, Compartiment Administrarea  

     terenurilor, clădirilor,  rețelelor de alimentare cu apa din 

      cadrul Direcției gestionarea patrimoniului   

Corcescu Cornelia    - Consilier superior, Compartiment informatică din  

     cadrul Direcției gestionarea patrimoniului   

Sava Luminița Iuliana   - Consilier superior, Compartiment informatică din 

      cadrul Direcției gestionarea patrimoniului   

Carpinișan Virgil Ștefan   - Consilier superior, Compartiment informatică din  

     cadrul Direcției gestionarea patrimoniului  

Docea Lucian Emilian               - Șef serviciu,   Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi  

     învățământ din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului   

Oprean Sorina    - Consilier superior, Serviciul turism, cultură, tineret,  

     sport şi învățământ din cadrul Direcției gestionarea  

     patrimoniului   

Năcreală Galeni Adina   - Consilier principal, Serviciul turism, cultură, tineret,  

     sport şi învățământ din cadrul Direcției gestionarea  

     patrimoniului   

Nedea Gheorghe    - Referent, Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi  

     învățământ din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului   

Gligor Mihaela Simona   - Consilier superior, din cadrul Direcției amenajarea  

     teritoriului și urbanism 

Stoicănescu Corina    - Consilier superior, din cadrul Direcției amenajarea  

     teritoriului și urbanism 

Cioban Andreea Maria   - Inspector de specialitate, Compartiment arii protejate  

     din cadrul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

Dăuceanu Cristel Sandu   - Consilier superior, Biroul programe și proiecte mediu   

     din cadrul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

Burjan Aneta    - Consilier superior, Biroul programe și proiecte mediu   

     din cadrul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

Irimie Nicoleta Elena                - Consilier superior, Biroul programe și proiecte mediu   

     din cadrul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

Forda Lucian                 - Șef serviciu, Serviciul public salvamont 

Art. 3. (1) Responsabilitatea certificării în privința realității, regularității și legalității obligațiilor 

de plată, ca fază de lichidare a cheltuielilor în procesul execuției bugetare, revine persoanelor 

nominalizate la art. 2. 

      (2) Documentele justificative originale care atestă că bunurile au fost livrate, lucrările 

executate sau serviciile prestate, în faza de lichidare a cheltuielilor, se vor viza pentru ”Bun de plată”, de 

către următoarele persoane: 



 

125 

Bumbu Vasile – secretarul județului, pentru operațiunile inițiate de către: Serviciul 

administrativ, Compartiment ATOP, documente clasificate, monitorizare situații de urgență, 

Compartiment Registratură, arhivă, monitorul oficial, Compartiment Autoritatea județeană de transport, 

Compartiment Unități de asistență medicală, socială, învățământ special și Compartiment Sistem de 

control intern managerial; 

Aitai Marian Florin – director executiv, pentru operațiunile inițiate de către: Direcția 

Dezvoltare și Bugete, Serviciul Public Salvamont Alba, Serviciul pentru implementarea Programului 

Alba - Romania 100, Managementul instituțiilor publice de cultură subordonate Consiliului Județean 

Alba, Biroul Resurse Umane și Compartiment Relații internaționale și comunicare; 

Bodea Ioan – director executiv, pentru operațiunile inițiate de către Direcția gestionarea  

patrimoniului; 

Negruț Liliana – director executiv, pentru operațiunile inițiate de către Direcția juridică și 

relații publice; 

Coman Voichita Maria – arhitect șef, pentru operațiunile inițiate de către Direcția 

Amenajarea teritoriului și urbanism; 

(3) În cazul absenței motivate a persoanelor nominalizate la aliniatul 2  competența de 

acorda viza ”Bun de plată” revine înlocuitorilor desemnați. 

Art. 4. (1) Ordonanțarea de plată (Anexa nr. 3), ca document intern întocmit în faza a 3-a în 

procesul execuției bugetare, se va semna de către următoarele persoane: 

 La rubrica ”Întocmit” – de către persoanele nominalizate la art. 2, iar 

 La rubrica ”Compartimentul de specialitate” – de către persoanele nominalizate la art. 3 

alin. (2). 

(2) Atribuția privind aprobarea ordonanțării revine domnilor: 

 Cucui Alin Florin – vicepreședinte  

 Roman Florin Claudiu - vicepreședinte 
Art. 5. Atribuțiile privind aprobarea angajării cheltuielilor revin ordonatorului principal de credite 

– domnul Ion Dumitrel, iar în absența acestuia domnilor vicepreședinți Cucui Alin Florin și Roman 

Florin Claudiu. 

Art. 6. Se desemnează persoanele care să îndeplinească faza finală a execuției bugetare – plata 

cheltuielilor, astfel: 

 Prima semnătură: 

 Cucui Alin Florin – vicepreședinte  

 Roman Florin Claudiu - vicepreședinte 

 

 A doua semnătură: 

 Aitai Marian Florin – director executiv, Direcția dezvoltare și bugete 

 Opruța Elena – director executiv adjunct, din cadrul Direcția dezvoltare și 

bugete 

 Crăciun Ana Monica - Consilier superior, Compartimentul contabilitate-

financiar din cadrul Direcției dezvoltare și bugete 

 Dobra Eugen - Consilier superior, Compartimentul contabilitate-financiar 

din cadrul Direcției dezvoltare și bugete 

 Lazăr Camelia Ileana- Consilier superior, Compartimentul contabilitate-

financiar din cadrul Direcției dezvoltare și bugete  

Art. 7. La data intrarii în vigoare a prezentei dispoziţii, Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 137/5 iunie 2015 referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale la 

Consiliul Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 

 

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

Prefectului Județului Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, persoanelor nominalizate, direcțiilor, 

serviciilor și birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

     PREŞEDINTE    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

   Ion DUMITREL               Vasile BUMBU  
 

Nr. 420 

Alba Iulia, 10 august 2016      
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Anexa nr. 1 a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 420/10 august 2016 

 

Reguli procedurale şi metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale la 

Consiliului Judeţean Alba 

 

 

CAP. I  ANGAJAREA CHELTUIELILOR 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, sumele aprobate la partea de cheltuieli a bugetului reprezintă limite maxime ce 

un pot fi depășite. 

Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbraca două forme de angajamente: 

angajament legal și angajament bugetar. 

 

A. Angajamentul bugetar 

 

Angajamentul bugetar este orice act prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite 

destinații, în limita creditelor bugetare aprobate. 

Angajarea cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare 

şi, respectiv, în limita disponibilului de credite de angajament pentru acţiuni multianuale. 

În scopul garantării acestei reguli, angajamentele legale, respectiv toate actele prin care Consiliul 

Județean Alba contractează o datorie faţă de terţii creditori, sunt precedate de angajamente bugetare, 

respectiv de rezervarea creditelor necesare plăţii angajamentelor legale. 

Angajamentul bugetar poate lua forma următoarelor documente: Referat de necesitate sau 

Hotărâre aprobată de consiliul județean, după caz. 

Angajamentul bugetar (Referatul de necesitate) se inițiază de către persoanele prevăzute la art. 2 

al dispoziției emisă de președintele consiliului județean și se supune controlului financiar preventiv 

propriu, după ce în prealabil a fost vizat de către consilierul juridic și de către persoana desemnată din 

cadrul Serviciului de achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor. 

După aprobarea angajamentului bugetar de către ordonatorul de credite şi rezervarea creditelor 

bugetare, persoanele nominalizate la art. 2 al dispoziției emisă de președintele consiliului județean, în 

colaborare cu consilierul juridic și serviciul de achiziţii publice, după caz, pot demara procedurile 

necesare pentru întocmirea angajamentelor legale. 

Toate angajamentele bugetare aprobate conform legii se transmit în original la Compartimentul 

contabilitate pentru a fi înregistrate în contul 8066 „Angajamente bugetare”. 

 

 

B. Angajamentul legal 

 

Angajamentul legal este orice act juridic încheiat din care rezultă sau ar putea rezulta o obligație 

de plată. 

Angajamentul legal ia forma unui contract de achiziţie publică, comandă, convenţie, contract de 

muncă, acte de control, acord de împrumut etc. 

Angajamentele legale se supun controlului financiar preventiv propriu, după ce au fost avizate 

pentru legalitate de către consilierul juridic și vor fi însoțite de angajamentul bugetar aprobat și copii ale 

documentelor întocmite de comisiile de achiziție, după caz. 

După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite acesta se transmite 

compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenta cheltuielilor angajate. 

 

CAP. II LICHIDAREA CHELTUIELILOR 

 

Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa angajamentelor, se determină 

sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe 

baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective. 

Documentele prin care se atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate vor purta 

sintagma „Certificat în privinţa legalităţii, regularităţii şi legalităţii” sub semnătura persoanelor prevăzute 

la art. 2 al dispoziției emisă de președintele consiliului județean. Ordonatorul principal de credite deleagă 
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atribuţia de a viza pentru „Bun de plată” persoanelor prevăzute la art. 3 alin. 2  al dispoziției emisă de 

președintele consiliului județean. 

 

CAP. III  ORDONANŢAREA DE PLATĂ 

 

Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate 

sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată. 

Ordonanţarea la plată se întocmeşte de persoanele nominalizate la art. 2 al dispoziției emisă de 

președintele consiliului județean pe formularul prevăzut în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 

plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare. 

După semnare de către compartimentul de specialitate şi cel de contabilitate acest document, 

însoţit de toate actele justificative avizate conform prevederilor de la cap. II, se supun vizei ce control 

financiar preventiv şi apoi aprobării de către persoanele desemnate la art. 4 alin. 2  al dispoziției emisă de 

președintele consiliului județean. 

Documentul ordonanţare de plată, după obţinerea avizelor necesare se transmite persoanelor 

împuternicite din compartimentul contabilitate să efectueze plata. 

 

CAP. IV PLATA CHELTUIELILOR 

 

Ca etapă finală a execuţiei bugetare, prin care consiliul județean este eliberat de obligaţiile sale 

faţă de terţi, plata cheltuielilor, se efectuează prin întocmirea instrumentelor de plată de persoanele 

autorizate din cadrul Direcţiei dezvoltare și bugete. 

Această operaţiune îmbracă aspecte cu caracter specific şi impune respectarea reglementărilor 

prevăzute în diferite acte normative referitoare la regulamentul operaţiunilor de casă, resurse derulate prin 

Trezoreria statului, la instrumentele de plată folosite, la specimenele de semnături. 

Persoanele desemnate să efectueze plata sunt cele prevăzute la art. 6 al dispoziției emisă de 

președintele consiliului județean. 

Un ordin de plată nu va putea cuprinde plăţi referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului 

aprobat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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Anexa nr. 2 a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 420/10 august 2016 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

          

APROB, 

                     Ordonator principal de credite 

              (Persoanele nominalizate la art.5) 

   

 

REFERAT DE NECESITATE 

 

 Referatul va cuprinde cel puțin următoarele elemente: 

   - Obiectul achiziţiei publice/cheltuielii: denumire, descriere succintă, unitate de măsură, cantitate (dupa 

caz) 

 - Temei legal 

 - Necesitatea și oportunitatea 

 - Estimarea valorii achiziţiei publice/a plăţii solicitate (unitar/total) 

 - Alte informaţii în  funcţie de natura plăţii solicitate 

 

 Îmi asum în totalitate responsabilitatea 

 corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului 

                                                 Director executiv/ Secretarul județului/Arhitect șef 

 Numele, prenumele, semnătură 

 (Persoanele nominalizate la art.3 (2)) 

 

Vizat  

       pentru control financiar preventiv propriu 

         Numele, prenumele, semnătură, stampila 

 

Vizat, 

Consilier Juridic 

          Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și    

                                                îmi asum responsabilitatea asupra legalității 

    Numele, prenumele, semnătură, stampila 

       

Îmi asum în totalitate responsabilitatea 

      corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului 

        Șef serviciu/birou (se utilizează doar                                     

        în cazul structurilor de serviciu/birou) 

        Numele, prenumele, semnătură 

 

                                              

Îmi asum responsabilitatea pentru      

                                fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial 

Întocmit, 

                                                                                     Numele, prenumele, semnătură 

                                                         (Persoanele nominalizate la art. 2) 

 

  

Nr. / Indicativ dosar / data:  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA  

CONSILIUL JUDEȚEAN   

Alba Iulia,  Piata Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod. 510118 
Tel: 0258-813380; 813382;   fax :  0258-813325; 
e-mail:  cjalba@cjalba.ro     web: www.cjalba.ro 

mailto:cjalba@cjalba.ro
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Anexa nr. 3 

 
    CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

    ....................... 

    Data emiterii ......... 

    Compartimentul de specialitate ..... 

    Nr. ................................ 

 

                    ┌──────────────────────────────┐ 

                    │     ORDONANȚARE DE PLATĂ     │ 

                    └──────────────────────────────┘ 

    Natura cheltuielii ....................... 

    Lista documentelor justificative 

    ..................................................... 

    ..................................................... 

    Nr/data angajamentului legal ........................ 

    Modul de plata (virament/numerar) .................... 

    Lei/Valuta ........................................... 

    Suma datorată beneficiarului ......................... 

    Avansuri acordate şi reţinute beneficiarului ......... 

    Suma de plata (lei) .................................. 

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │                                                                            │ 

 │     Suma de plata (valuta)                                                 │ 

 │     - felul valutei ................                                       │ 

 │     - suma în valuta ...............                                       │ 

 │     - cursul valutar ...............                                       │ 

 │     - suma în lei ..................                                       │ 

 │                                                                            │ 

 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

    Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare 

                                                              - lei - 

 ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ 

 │ Subdiviziunea    │ Disponibil       │ Suma de plata     │ Disponibil după  │ 

 │ clasificatiei    │înaintea efectua- │                   │efectuarea plăţii │ 

 │ bugetare         │rii plăţii        │                   │                  │ 

 │Cap. ... subcap ..│ (ct.950)         │                   │                  │ 

 │titlu ... art. ...│                  │                   │                  │ 

 │alin. ....        │                  │                   │                  │ 

 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ 

 │        0         │       1          │        2          │ 3 = col. 1-2     │ 

 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ 

 │                  │                  │                   │                  │ 

 └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘ 

    Numele şi adresa                               Numărul de 

    beneficiarului                                 cont ............. 

    ...................                            Trezoreria 

    ...................                            (Banca) .......... 

    ...................                            Cod .............. 

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

 │                                      │                                     │ 

 │ Compartimentul      Compartimentul   │ Control financiar preventiv         │ 

 │ de specialitate    de contabilitate*)│ ────────────────────────────        │ 

 │                                      │                                     │ 

 │                                      │  CFPP                    CFPD       │ 

 │                                      │  ────                    ────       │ 

 │                                      │                                     │ 

 │ Data ........        Data .......    │ Data ......         Data ........   │ 

 │                                      │                                     │ 

 │Persoanele nominalizate               │ Viza                Viza            │ 

 │la art.3(2)                           │                                     │ 

 │ Semnatura .....   Semnatura .......  │ Semnatura .....     Semnatura ..... │ 

 │                                      │                                     │ 

 │                                      │                                     │ 

 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 

    *) =  răspunde de datele înscrise în col. 1 

                        

   Ordonator de credite, 

                         Persoana nominalizata la art.4(2) 

    Data: 

                          Semnatura: 

          Întocmit, 

         (Persoanele nominalizate la art. 2)     
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

domnului vicepreşedinte Alin Florin Cucui, 

în perioada 16-19 august 2016 
 

 

 

     Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Ținând cont de Informarea Președintelui Consiliului Județean Alba privind efectuarea unei 

părți din concediul de odihnă în perioada 16-19 august 2016 (înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 13972/10 august 2016); 

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

 Articol unic  

În perioada 16-19 august 2016 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba domnului vicepreşedinte Alin Florin Cucui. 

 

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

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului vicepreşedinte 

Alin Florin Cucui,  direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, Biroului resurse umane, Biroului audit. 

 

 

                       Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               ION DUMITREL                           Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 421 

Alba Iulia, 10 august 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la reorganizarea Comisiei de selecționare a documentelor 

aflate în arhiva Consiliului Județean Alba 
 

   Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 14294/I/D/7/16 august 2016 al Compartimentului registratură, arhivă, 

monitorul oficial prin care se propune reorganizarea Comisiei de selecționare a documentelor aflate în 

arhiva 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; 

- 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 domeniului public și  

    privat, Direcția gestionarea patrimoniului; 

Adrian Lucian HĂBEAN  - consilier superior, Compartimentul registratură,  

    arhivă, monitorul oficial; 

Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou resurse umane; 

Romana Maria RUSU - consilier juridic, Direcția juridică și 

                            relații publice; 

Secretar: Eugenia Letiția FLOREA  - inspector de specialitate, Compartimentul  

      registratură, arhivă, monitorul oficial; 

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

Județean Alba nr. 145 din 18 mai 2016 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. 

 

             P. PREŞEDINTE,                           Avizat pentru legalitate,  

       VICEPREȘEDINTE         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 ALIN FLORIN CUCUI                     Vasile BUMBU 

                 

 

 

Nr. 425 

Alba Iulia, 16 august 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 25 august 2016 
 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

modificările și completările ulterioare 

 

D I S P U N  

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa ordinară pe data de 25 august 2016, ora 13
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 modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile 

aparținând domeniului public al Județului Alba, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare asupra unui bun imobil, 

aparținând domeniului public al Județului Alba,  instituit în favoarea Camerei Agricole Județene Alba 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 30/27 noiembrie 2011  

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de rectificare a suprafeţei 

imobilului - proprietate publică a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nicolae Titulescu, nr. 2 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile 

Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 

155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016 , nr. 61/2016 și nr. 115/2016 

Inițiator : Roman Florin Claudiu, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate 

prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 

2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. 

Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Municipiului Aiud, precum 

și retragerea Județului Alba prin Consiliul Județean Alba din calitatea de membru al Asociației ROSEA 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate 

prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 

2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. 

Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Municipiului Blaj  

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate 

prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 

2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. 

Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Municipiului Sebeș 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate 

prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 

2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. 

Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Orașului Abrud 



 

133 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate 

prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 

2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. 

Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Orașului Cugir 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile 

achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin 

POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 

6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Orașului Zlatna 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile 

achiziționate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin 

POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 

6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în patrimoniul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, precum și retragerea Județului Alba prin Consiliul Județean 

Alba din calitatea de membru al Asociației ECOU  

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru aplicarea  proiectului de 

interes public judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în Judeţul  Alba” încheiat 

între Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

15. Proiect de hotărâre privind nominalizarea consilierilor județeni care vor face parte din 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba 

Inițiator : Roman Florin Claudiu, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

Inițiator : Roman Florin Claudiu, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

17. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba în 

Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba 

Inițiator : Cucui Alin Florin, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

18. Proiect de hotărâre cu privire la  numirea reprezentanţilor Consiliului  Judeţean Alba în 

Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator : Cucui Alin Florin, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

19. Proiect de hotărâre cu privire la  numirea reprezentanţilor Consiliului  Judeţean Alba în 

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

Inițiator : Cucui Alin Florin, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea „APA-CTTA SA” Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale SA” Alba 

Inițiator : Roman Florin Claudiu, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului de proiecte de management la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului 

Județean Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru încredințarea, prin 

concurs de proiecte, a managementului Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, instituție de cultură 

din subordinea Consiliului Județean Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării 

finale a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba 

Iulia și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 
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Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului 

la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba, precum și a secretariatelor acestora 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de concurs, a comisiei de 

soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, pentru desfășurarea concursului de 

proiecte de management, care va fi organizat în vederea încredințării managementului Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

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

Judeţului Alba,  în anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

        28. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 21/28 ianuarie 2016 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, în anul 2016, cu modificările și completările ulterioare 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

        29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 2/14 ianuarie 

2016 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale din Județul Alba a sumelor necesare 

asigurării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, 

precum și pentru finanțarea învățământului special integrat pe anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

30. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului 

propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 31. 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.  

 

                       P. PREŞEDINTE,                                  Avizat pentru legalitate 

                VICEPREȘEDINTE                                   SECRETARUL JUDEŢULUI,   

                  Alin Florin CUCUI                     Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr . 426 

Alba Iulia, 18 august 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la modificarea echipei de management, modificarea și completarea echipei de 

implementare a proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument 

istoric restaurată în Alba Iulia” 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 14029 din 10 august 2016 al Biroului resurse umane privind propunerea 

de modificare a echipei de management și de modificare și completare a echipei de implementare a 

proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în 

Alba Iulia”. 

Ținând cont de prevederile: 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 113 din 20 mai 2015 privind stabilirea 

unor măsuri administrative pentru implementarea proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei 

revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, din cadrul Programului PA16/RO12 

„Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 

2009-2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispozitiei Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 6 din 8 ianuarie 2016 privind 

modificarea echipei de implementare a proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o 

clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”; 

- Contractului de finanțare PA16/RO12-LP9/18 februarie 2015, încheiat între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului, privind acordarea 

finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei 

revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a, art. 104 alin. 2 lit. b și art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

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

 - art. 34 din Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

D I S P O Z I Ţ I E 
 Art. 1. Se modifică echipa de management a proiectului „Museikon. Un nou muzeu al 

icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, urmând să aibă componenţa 

prevăzută în anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

 Art. 2. Responsabilităţile și atribuţiile membrilor echipei de management a proiectului sunt cele 

prevăzute în anexa nr. 2 – parte integrantă a  prezentei dispoziţii. 

Art. 3. Se modifică și se completează echipa de implementare a proiectului „Museikon. Un nou 

muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, urmând să aibă 

componenţa prevăzută în anexa nr. 3 – parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

Art. 4. Responsabilităţile și atribuţiile membrilor echipei de implementare a proiectului sunt cele 

prevăzute în anexa nr. 4 – parte integrantă a  prezentei dispoziţii. 

Art. 5. Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 113/20 mai 2015 și Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 6/8 ianuarie 2016, își încetează aplicabilitatea la data intrării 

în vigoare a prezentei dispoziții. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, membrilor echipei de 

implementare, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Serviciului pentru implementarea programului Alba-

Romania 100, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

          Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 428 

Alba Iulia, 22 august 2016  
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Anexa nr. 1 la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 428/22 august 2016                  
 

 

Echipa de management a proiectului 

 „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric  

restaurată în Alba Iulia” 
 

 

 

 

 

1. Dan Mihai POPESCU   – consilier, Cabinetul președintelui  

– manager proiect 

2. Aurora Petronela LUCA  – consilier superior, Serviciul pentru implementarea programului 

Alba – România 100  

– asistent proiect 

3. Mihaela Anca DRĂGHICIU   – consilier superior, Serviciul pentru implementarea 

programului Alba – România 100 

– responsabil investiții 

4. Ioan POPA              – consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete  

– responsabil financiar 

5. Dana POTOPEA    – consilier juridic superior, Direcția dezvoltare și bugete 

– responsabil comunicare 

 

 

                     Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 2 la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 428/22 august 2016 

 

Responsabilităţile si atribuţiile membrilor echipei de management a proiectului 

 „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric  

restaurată în Alba Iulia”  

 

         MANAGER PROIECT 

  

 Responsabilităţi și atribuții: 

a.) asigură coordonarea şi evaluarea întregii echipe de management de proiect; 

b.) asigură supervizarea şi controlul inputurilor şi outputurilor la nivelul întregului proiect; 

c.) evaluează riscurile, aplică măsurile de management al riscului şi gestionează schimbările la nivelul 

managementului de proiect; 

d.) asigură fluiditatea proceselor de raportare şi audit; 

e.) asigură disponibilitatea tuturor resurselor (umane, materiale şi financiare) pentru buna derulare a 

proiectului; 

f.) supervizează derularea proiectului în conformitate cu Planul de Implementare a Proiectului, din 

punct de vedere al încadrării în bugetul şi calendarul prevăzute; 

g.) susţine procesul de luare a deciziilor în cadrul şedinţelor ordinare/extraordinare de management de 

proiect 

h.) asigură implementarea eficientă a proiectului, în conformitate cu reglementările interne şi externe; 

i.) este responsabil cu respectarea/ajustarea obiectivelor şi indicatorilor generali ai proiectului; 

j.) supervizează şi monitorizează atribuţiile la nivel executive; 

k.) evaluează riscurile, aplică măsurile de management al riscului şi gestionează schimbările la 

nivelul executive; 

l.) asigură integrarea proiectului cu activitatea generală a organizaţiei; 

m.) coordonează şi evaluează activitatea întregii echipe de management de proiect; 

n.) asigură comunicarea între instituţiile implicate în derularea proiectului (iniţiator, parteneri, 

finanţator etc.); 

o.) îndeplineste rolul de coordonator al echipei de management și al echipei de implementare si 

întocmește pentru acestea fisa de pontaj cu orele efectuate. 

 

ASISTENT PROIECT 

  Responsabilităţi și atribuții: 

 a.) desfăşoară activitatea de asistent al managerului de proiect pentru activitatea 4; 

 b.) asigură nivelul de autoritate şi decizie la nivel de echipă de execuţie/implementare efectivă; 

 c.) reprezintă echipa de execuţie / implementare efectivă din subordine în raport cu şefii direcţi 

(structura permanentă) şi cu echipa de management a proiectului; 

 d.) contribuie la realizarea şi respectarea manualului de proceduri al proiectului, pe nivelul de 

competenţă şi expertiză; 

 e.) contribuie la elaborarea documentaţiei suport necesară derulării proiectului; 

 f.) ajută la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării 

activităţilor; 

 g.) se implică în pregătirea documentaţiei necesare atribuirii contractelor din cadrul activităţii (caietul 

de sarcini, contractul, cerinţele minime de participare la proceduri, documentaţia de atribuire), verifică 

transpunerea în cadrul contractelor a tuturor cerinţelor tehnice şi de calitate conform legislaţiei în vigoare 

şi cerinţelor beneficiarului, urmăreşte realizarea contractelor; 

 h.) asigură relaţia cu furnizorii /prestatorii /contractorii; 

 i.) furnizează informaţiile pentru întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare şi finale 

ale activităţilor pe pachetul de lucru respective; 

 j.) determină rolurile şi atribuţiile, evaluează personalul aflat în subordine în cadrul proiectului; 

 k.) gestionează schimbările şi riscurile la nivel de competenţă şi expertiză; 

 l.) deleagă atribuţiile şi responsabilităţile în caz de indisponibilitate. 

 

RESPONSABIL INVESTIȚII 

 Responsabilităţi și atribuții: 

 a.) exercită activitatea de control managerial intern pe standardele şi procedurile ce ţin de activitatea 

A1; 

 b.) asigură nivelul de autoritate şi decizie la nivel de echipă de execuţie / implementare efectivă; 
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 c.) reprezintă echipa de execuţie / implementare efectivă din subordine în raport cu şefii direcţi 

(structura permanentă) şi cu echipa de management a proiectului; 

 d.) contribuie la realizarea şi respectarea manualului de proceduri al proiectului, pe nivelul de 

competenţă şi expertiză; 

 e.) contribuie la elaborarea documentaţiei suport necesară derulării proiectului; 

 f.) ajută la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării 

activităţilor; 

 g.) se implică în pregătirea documentaţiei necesare atribuirii contractelor din cadrul activităţii 

(caietul de sarcini, contractul, cerinţele minime de participare la proceduri, documentaţia de atribuire), 

verifică transpunerea în cadrul contractelor a tuturor cerinţelor tehnice şi de calitate conform legislaţiei în 

vigoare şi cerinţelor beneficiarului, urmăreşte realizarea contractelor; 

 h.) asigură relaţia cu furnizorii /prestatorii /contractorii; 

 i.) furnizează informaţiile pentru întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare şi finale 

ale activităţilor pe pachetul de lucru respective; 

 j.) determină rolurile şi atribuţiile, evaluează personalul aflat în subordine în cadrul proiectului; 

 k.) gestionează schimbările şi riscurile la nivel de competenţă şi expertiză; 

 l.) deleagă atribuţiile şi responsabilităţile în caz de indisponibilitate. 

 

RESPONSABIL FINANCIAR 

 Responsabilităţi și atribuții: 

a.) exercită activitatea de control managerial intern pe standardele şi procedurile ce ţin de domeniul 

financiar-contabil pentru activitatea A4; 

 b.) planifică, organizează, coordonează şi/sau execută, după caz, activităţile financiar-contabile ale 

proiectului; 

 c.) întocmeşte documentaţia pentru deschiderea de conturi necesare pentru proiect; 

 d.) Sprijină managerul de proiect în furnizarea documentelor şi informaţiilor financiar-contabile 

solicitate de către finanţator; 

 e.) asigură condiţiile pentru realizarea rapoartelor financiare intermediare şi a decontului final (raport 

financiar final) ale proiectului, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 23/2013 privind gestionarea 

financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic 

European 2009—2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009—2014, cu modificările ulterioare şi a 

celorlalte reglementări în domeniu. 

 

RESPONSABIL COMUNICARE 

 Responsabilităţi și atribuții: 

 a.) exercită activitatea de control managerial intern pe standardele şi procedurile ce ţin de activitatea 

A5; 

 b.) asigură nivelul de autoritate şi decizie la nivel de echipă de execuţie / implementare efectivă; 

c.) reprezintă echipa de execuţie / implementare efectivă din subordine în raport cu şefii direcţi 

(structura permanentă) şi cu echipa de management a proiectului; 

 d.) contribuie la realizarea şi respectarea manualului de proceduri al proiectului, pe nivelul de 

competenţă şi expertiză; 

 e.) contribuie la elaborarea documentaţiei suport necesară derulării proiectului; 

 f.) ajută la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării 

activităţilor; 

 g.) se implică în pregătirea documentaţiei necesare atribuirii contractelor din cadrul activităţii (caietul 

de sarcini, contractul, cerinţele minime de participare la proceduri, documentaţia de atribuire), verifică 

transpunerea în cadrul contractelor a tuturor cerinţelor tehnice şi de calitate conform legislaţiei în 

vigoare şi cerinţelor beneficiarului, urmăreşte realizarea contractelor; 

 h.) asigură relaţia cu furnizorii /prestatorii /contractorii; 

 i.) furnizează informaţiile pentru întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare şi finale 

ale activităţilor pe pachetul de lucru respective; 

j.) determină rolurile şi atribuţiile, evaluează personalul aflat în subordine în cadrul proiectului; 

k.) gestionează schimbările şi riscurile la nivel de competenţă şi expertiză; 

l.) deleagă atribuţiile şi responsabilităţile în caz de indisponibilitate. 

 

                                 Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 428/22 august 2016 

 

 

 

 Echipa de implementare  a proiectului:„Museikon. Un nou muzeu al icoanei  

revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” 

 

 

 

1. Prejban Nicoleta Noemi  – consilier superior, Serviciul pentru implementarea programului 

Alba – România 100  

– responsabil tehnic 1 

2. Făgădar Cornelia   – consilier superior, Serviciul pentru implementarea programului 

Alba – România 100  

– responsabil tehnic 2 

3. Horvat Paraschiva   – consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete  

– responsabil administrativ  

4. Bodea Ioan    – director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului 

– expert achiziții publice 

5. Opruța Elena   – director executive adjunct, Direcţia dezvoltare şi bugete   

– responsabil financiar 

6. Frățilă Alina                           – inspector superior, Serviciul pentru implementarea programului 

Alba – România 100  

– responsabil promovare 

7. Suciu Horațiu Zaharia             – șef birou, Biroul resurse umane 

      – responsabil resurse umane 
8. Coman Voichita Maria   – arhitect șef,  Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism 

      – responsabil monitorizare  

 

 

                     Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 

Anexa nr. 4 la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 428/22 august 2016             

 

Responsabilităţile si atribuțiile membrilor echipei de implementare a proiectului 

 „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric  

restaurată în Alba Iulia”  

 

RESPONSABIL TEHNIC 1 

 Responsabilităţi și atribuții: 

a.) contribuie la realizarea şi respectarea manualului de proceduri al proiectului, pe nivelul de 

competenţă şi expertiză; 

b.) contribuie la elaborarea documentaţiei suport necesară derulării proiectului; 

c.) ajută la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării 

activităţilor; 

d.) se implică în pregătirea documentaţiei necesare atribuirii contractelor din cadrul activităţii (caietul 

de sarcini, contractul, cerinţele minime de participare la proceduri, documentaţia de atribuire); 

e.) verifică transpunerea în cadrul contractelor a tuturor cerinţelor tehnice şi de calitate conform 

legislaţiei în vigoare şi cerinţelor beneficiarului; 

f.) urmăreşte realizarea contractelor; 

g.) furnizează informaţiile pentru întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare şi finale 

ale activităţilor pe pachetul de lucru respectiv. 

 

RESPONSABIL TEHNIC 2 

 Responsabilităţi și atribuții: 

a.) contribuie la realizarea şi respectarea manualului de proceduri al proiectului, pe nivelul de 

competenţă şi expertiză; 

b.) contribuie la elaborarea documentaţiei suport necesară derulării proiectului; 

c.) ajută la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării 

activităţilor; 

d.) se implică în pregătirea documentaţiei necesare atribuirii contractelor din cadrul activităţii (caietul 

de sarcini, contractul, cerinţele minime de participare la proceduri, documentaţia de atribuire); 

e.) verifică transpunerea în cadrul contractelor a tuturor cerinţelor tehnice şi de calitate conform 

legislaţiei în vigoare şi cerinţelor beneficiarului; 

f.) urmăreşte realizarea contractelor; 

g.) furnizează informaţiile pentru întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare şi finale 

ale activităţilor pe pachetul de lucru respectiv. 

 

RESPONSABIL ADMINISTRATIV 

 Responsabilităţi și atribuții: 

a.) asigura înregistrarea, rezolvarea corespondenței și documentației transmise și primite referitoare la 

proiect; 

b.) furnizează suportul administrativ managerului de proiect; 

c.) asigură relaționarea între departamentele UIP; 

d.) asigură transmiterea rapoartelor către finanțator; 

e.) informează la timp managerul de proiect despre progresul înregistrat și facilitează îndeplinirea 

zilnică a obligațiilor  ce îi revin; 

f.) preconizează, comunică și rezolvă deficitul sau excedentul de resurse administrative pe parcursul 

derulării proiectului; 

g.) execută sarcinile ce îi revin conform solicitării managerului de proiect. 

 

EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE 

 Responsabilităţi și atribuții: 

a.) asigură înregistrarea, rezolvarea corespondenței și documentației transmise și primite referitoare la 

achiziţiile publice; 

b.) furnizează informații cu privire la activitățile de achiziţii publice ale proiectului; 

c.) participă la activitățile legate de achizițiile publice desfășurate în cadrul proiectului; 

d.) asigură transmiterea rapoartelor privind achiziţiile publice către finanțator; 

e.) informează la timp managerul de proiect despre progresul înregistrat și facilitează îndeplinirea 

zilnică a obligațiilor  ce îi revin; 

f.) execută sarcinile ce îi revin conform solicitării managerului de proiect. 
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RESPONSABIL FINANCIAR 

 Responsabilităţi și atribuții: 

a.) realizează activităţile financiar–contabile ale proiectului, respectând legislaţia în vigoare; 

b.) întocmeşte documentaţia pentru deschiderea de conturi necesare pentru proiect; 

c.) realizează analize, situaţii şi rapoarte financiar–contabile la solicitarea celor interesaţi; 

d.) sprijină responsabilul de proiect în furnizarea documentelor şi informaţiilor financiar– contabile 

solicitate de către  finanţator;  

e.) dezvoltă şi întreţine relaţii de colaborare şi informare cu instituţii publice în vederea desfăşurării în 

condiţiile legii, a activităţilor financiar–contabile; 

f.) preconizează, comunică și rezolvă deficitul sau excedentul de resurse pe parcursul derulării 

proiectului; 

g.) verifică toate documentele financiar-contabile ale proiectului. 

 

RESPONSABIL PROMOVARE 

 Responsabilităţi și atribuții: 

a.) asigură înregistrarea, rezolvarea corespondenței și documentației transmise și primite referitoare la 

proiect; 

b.) furnizează informații primare cu privire la activitățile proiectului; 

c.) organizează și desfășoară activitățile de relații cu publicul; 

d.) organizează activitatea de promovare, vizibilitate și publicitate a proiectului; 

e.) stabilește și gestionează un sistem de comunicare în cadrul UIP; 

f.) organizează întâlnirile necesar a fi desfășurate pentru acțiunile proiectului; 

g.) emite invitațiile necesare organizării întâlnirilor, conferințelor, vizitelor și ședințelor organizate 

pentru promovarea proiectului; 

h.) asigură relaționarea între departamentele UIP; 

i.) asigură transmiterea rapoartelor către finanțator; 

j.) informează la timp managerul de proiect despre progresul înregistrat și facilitează îndeplinirea 

zilnică a obligațiilor  ce îi revin; 

k.) execută sarcinile ce îi revin conform solicitării managerului de proiect. 

 

RESPONSABIL RESURSE UMANE 

 Responsabilităţi și atribuții: 

a.) urmărește întocmirea corectă a pontajului, cu orele efectuate în cadrul proiectului, de către cel 

desemnat în acest sens; 

b.) coordonează activitatea de completare a fișelor de post pentru membrii echipei de management și 

ai echipei de implementare a proiectului cu atribuții și responsabilități din cadrul proiectului; 

c.) coordonează activitatea de întocmire a fișelor de evaluare pentru membrii echipei de management 

și ai echipei de implementare a proiectului prin evaluarea  unor obiective din cadrul proiectului; 

d.) realizează calculul sumelor aferente orelor lucrate în cadrul proiectului și cuprinderea acestora în 

statele de plată; 

e.) întocmește dispoziții pentru actualizarea echipelor de management și de implementare în funcție 

de mișcările de personal din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

f.) execută sarcinile ce îi revin conform solicitării managerului de proiect; 

g.) asigură arhivarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor proiectului. 

 

RESPONSABIL MONITORIZARE 

 Responsabilităţi și atribuții: 

a.) propune constituirea echipei pluridisciplinare în vederea asigurării procesului de monitorizare, în 

funcție de specificul proiectului; 

b.) elaborează planul semestrial de vizite în teren privind monitorizarea proiectelor; 

c.) propune proceduri de lucru privind activitatea de monitorizare (tip raport, indicatori, periodicitate, 

etc); 

d.) efectuează  vizite de monitorizare în teren a proiectelor;  

e.) întocmește rapoarte de monitorizare privind progresul proiectelor atât în perioada de implementare 

cât și în perioada de sustenabilitate; 

f.) centralizează informaţii pentru constituirea bazei de date cu privire la implementarea proiectului. 

 

                        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 

privind mutarea definitivă a domnișoarei Popa Anamaria la 

Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

din cadrul Direcției dezvoltare bugete 

 

   Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

 - referatul nr. 14549 din 19 august 2016 al Biroului resurse umane cu privire la mutarea definitivă 

a unui funcţionar public; 

         - acordul nr. 14523 din 19 august 2016 privind mutarea definitivă a domnișoarei Popa Anamaria de 

la Serviciul buget - venituri la Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor din 

cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 - art. 87 alin. 2 lit. d coroborat cu art. 91 alin. 2 lit. a din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 3 din anexa nr. 1 a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1. Începând cu data de 22 august 2016 domnișoara Popa Anamaria consilier, clasa I, gradul 

profesional superior, gradaţia 2, clasa de salarizare 55, coeficient de ierarhizare 3,79, se mută definitiv de 

la Serviciul buget – venituri, Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului Județean Alba la Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor din 

cadrul aceleaşi direcţii. 

Art. 2. Domnișoarei Popa Anamaria i se mențin atât funcţia cât şi drepturile de natură salarială 

avute la data mutării definitive. 

Art. 3. Atribuţiile de serviciu ale domnișoarei Popa Anamaria sunt prevăzute în fişa postului, 

anexă la prezenta dispoziţie. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi  în termenele prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

 

Prezenta dispoziţie se ataşează în dosarul profesional al funcţionarului public în conformitate cu 

prevederile art. 5 alin. 5 lit. m din H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor 

publici, cu modificările si completările ulterioare și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnișoarei 

Popa Anamaria, Direcției gestionarea patrimoniului și informatică, Direcţiei juridice şi relaţii publice și 

Biroului resurse umane 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 

 

 

 

Nr. 429 

Alba Iulia, 22 august  2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la modificarea art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba 

nr. 426/18 august 2016 privind convocarea Consiliului Județean Alba 

în ședință ordinară pe data de 25 august 2016 

 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

modificările și completările ulterioare 

 

 

D I S P U N  

 

Art. I.  

Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 426/18 august 

2016 privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință ordinară pe data de 25 august 2016, 

urmând să aibă următorul cuprins: 

„Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa ordinară pe data de 25 august 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. II.  
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 

                          PREȘEDINTE                                   SECRETARUL JUDEŢULUI,   

                          Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr . 432 

Alba Iulia, 22 august 2016  
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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 a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea Museikon” aferent  Proiectului  „MUSEIKON Un 

muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” din cadrul 

Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” finanțat prin 

Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 14460/18 august 2016 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea Museikon” aferent  

Proiectului  „MUSEIKON Un muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în 

Alba Iulia” din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și 

natural” finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. 

 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. 126 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice. 

 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 constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea Museikon” aferent  Proiectului  „MUSEIKON Un 

muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” din cadrul 

Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” finanțat prin 

Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, în următoarea componenţă 

Președinte cu drept de vot: 

Petronela Aurora LUCA            - consilier      principal,    Serviciul pentru 

implementarea Programului Alba-Romania 100              

Membri: 

Alexandru ȘTIRBAN   - Șef secție, Centrul Național de Conservare și  

    Restaurare a  Cărții Vechi 

Dana POTOPEA     - consilier juridic, Serviciul achiziții publice și 

monitorizarea implementării  contractelor 

Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul pentru implementarea 

Programului  Alba-Romania 100              

Florin BOGDAN            - bibliotecar,  Secția Istorie, Muzeologie, Bibliotecă și 

Documentare   

Membri de rezervă :  

  Gabriel Ioan VASIU          -  consilier juridic, Serviciul juridic-contencios 

Florina LASZLO     - inspector de specialitate, Serviciul achiziții publice  

    și monitorizarea implementării  contractelor 

 

 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; membrilor comisiei,  Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 
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Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei juridice şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

         PREŞEDINTE 

       Ion DUMITREL  
                         Avizat pentru legalitate,  

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                              Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 433 

Alba Iulia, 23 august 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef 

doamnei Stoicănescu Corina  - consilier superior 

în cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, 

în perioada 24 august-14 septembrie 2016 

 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 14680/23 august 2016 comun al Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism 

şi Direcţiei juridică şi relaţii publice. 

 Ţinând cont de cererea de acordare a concediului de odinhă a doamnei Coman Voichița Maria, 

înregistrată sub nr.14.594 din data de 22.08.2016 și aprobată de Președintele 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; 

- art. 42 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126/28 iulie 2015. 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

 Articol unic  

Deleg doamnei Stoicănescu Corina - consilier superior în cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului 

şi urbanism, exercitarea atribuţiilor funcției publice specifice de conducere - Arhitect Şef, în perioada 24 

august - 14 septembrie 2016 
 

 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; doamnei Coman Voichiţa Maria; doamnei Stoicănescu Corina, 

Direcţiilor de specialitate și Biroului resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

         PREŞEDINTE 

       Ion DUMITREL  
                                            Avizat pentru legalitate,  

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                           Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 434 

Alba Iulia, 23 august 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 

de achiziţie publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea Museikon” aferent  Proiectului  

„MUSEIKON Un muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” 

din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” 

finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 

stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 433/23 august 2016 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 14818/24 august 2016 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba 

nr. 433/23 august 2016; 

 Ținând cont de prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 433/23 august 

2016 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea Museikon” aferent  Proiectului  „MUSEIKON Un 

muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” din cadrul 

Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” finanțat prin 

Mecanismul Financiar SEE 2009-2014; 

 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. 126 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice. 

 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 modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 

de achiziţie publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea Museikon” aferent  Proiectului  

„MUSEIKON Un muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” din 

cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” 

finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 433/23 august 2016, această comisie urmând să aibă următoarea componență: 

Președinte cu drept de vot: 

Petronela Aurora LUCA            - consilier      superior,    Serviciul pentru 

implementarea Programului Alba-Romania 100              

Membri: 

Ioan POPA     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete,  

    Compartiment contabilitate financiar 

Dana POTOPEA     - consilier juridic, Serviciul achiziții publice și 

monitorizarea implementării  contractelor 

Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul pentru implementarea 

Programului  Alba-Romania 100              

Felicia Carmen CAZACU            - consilier superior, Serviciul achiziții publice și 

monitorizarea implementării  contractelor 
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Membri de rezervă :  

  Gabriel Ioan VASIU          -  consilier juridic, Serviciul juridic-contencios 

Florina LASZLO     - inspector de specialitate, Serviciul achiziții publice  

    și monitorizarea implementării  contractelor”. 

 

 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; membrilor comisiei,  Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei juridice şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

              Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           ION DUMITREL                       Vasile BUMBU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 437 

Alba Iulia, 24 august 2016  



 

149 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la actualizarea Unităţii de Implementare a Proiectului 

“Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba” 

 

   Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 14560 din 19 august 2016 al Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

privind aprobarea actualizării Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al 

deşeurilor în Judeţul Alba”. 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 28 iulie 2016 privind aprobarea reorganizării 

aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Alba; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 595/28 decembrie 2012 privind 

reorganizarea Unității de Implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

Judeţul Alba”; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 418/1 octombrie 2015 privind 

suplimentarea Unității de Implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

Judeţul Alba”; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 483/9 noiembrie 2015 privind 

completarea Dispoziției nr. 418/1 octombrie 2015 privind suplimentarea Unității de Implementare a 

Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba”. 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. nr. 44/24 februarie 2016 privind 

modificarea Anexei nr. 3 Responsabilitățile și atribuțiile membrilor  Unității de  Implementare a 

Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba” a Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 483/9 noiembrie 2015. 

- Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 

Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operațional Sectorial MEDIU, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a, art. 104 alin. 2 lit. b și art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

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

 - art. 34 din Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

D I S P O Z I Ţ I E 

 Art. 1. Aprob organigrama Unității de Implementare a Proiectului “Sistem de 

management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba”, conform anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei 

dispoziţii. 

 Art. 2. Aprob actualizarea componenței Unității de Implementare a Proiectului “Sistem de 

management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba”, conform anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei 

dispoziţii 

Art. 3. Responsabilităţile și atribuţiile membrilor echipei de management a Unității de 

Implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba” sunt cele 

prevăzute în anexa nr. 3 – parte integrantă a  prezentei dispoziţii. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, membrilor Unităţii de 

Implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba” nominalizaţi în 

anexa nr. 2 a prezentei dispoziţii, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției amenajarea teritoriului și 

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

 

          Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 

Nr. 439 

Alba Iulia, 24 august 2016 
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Anexa nr. 1 la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 439/24 august 2016   

 

 

 

 

Organigrama Unității de Implementare a Proiectului  

“Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba”  

 

 

 
                                      Avizat pentru legalitate,  

             PREŞEDINTE,              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                       ION DUMITREL                        Vasile BUMBU 

 

Manager proiect 

Responsabil 
juridic 1 

Responsabil 
juridic 2 

Responsabil 
financiar 

Responsabil 
tehnic 1 

Responsabil  
tehnic 2 

Responsabil 
tehnic 3 

Responsabil  

tehnic 4 

Responsabil  

achizitii 

Responsabil 
contabilitate 

Manager de proiect adjunct 
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Anexa nr. 2 la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 439/24 august 2016                  
 

 

 

 

Componenţa Unităţii de Implementare a Proiectului 

“Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba” 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia deţinută in proiect Numele şi prenumele 

1. Manager de proiect 

 

Dan Mihai POPESCU 

2. Manager de proiect adjunct 

 

Nicoleta Elena IRIMIE 

3. Responsabil juridic 1 

 

Vasile BUMBU 

4. Responsabil juridic 2 

 

Diana Cecilia GIUREA 

5. Responsabil financiar 

 

Aneta BURJAN 

6. Responsabil tehnic  1 Cristel Sandu DĂUCEANU 

 

7. Responsabil tehnic  2 Cosmin Aurelian OLTEANU 

 

8. Responsabil tehnic  3 

 

Floare PERȚA 

9. Responsabil tehnic  4 Paul Silviu TODORAN 

 

10. Responsabil achiziții 

 

Camelia Elena GALA VITAN 

11. Responsabil contabilitate 

 

Ana Monica CRĂCIUN 

 

 

 

                      Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 439/24 august 2016                  

 

 

 

Responsabilităţile şi atribuţiile actualizate ale membrilor Unităţii de Implementare a Proiectului 

“Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba” 

 

Manager de proiect 

 

Îndeplineşte atribuţiile  de manager de proiect în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba, şi anume: 

► Coordonează activitatea tuturor membrilor echipei de implementare şi acţionează ca reprezentant 

al Beneficiarului în scopul implementării Proiectului; 

► Stabileşte acţiunile legate de implementarea Proiectului şi organizează punerea lor în practică în 

concordanţă cu termenii Contractului de finanţare şi obligaţiile Consiliului Judeţean Alba care decurg din 

acesta; 

► Colaborează cu serviciile specializate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în 

vederea implementării şi monitorizării Contractului de Finanţare; 

► Răspunde de  monitorizarea şi verificarea implementării Proiectului; 

► Organizează şedinţele echipei de implementare şi cele de monitorizare, în cazul în care nu deleagă 

această atribuţie altui membru UIP; 

► Coordonează toate întâlnirile lunare de progres în cadrul Proiectului; 

► Asigură întreţinerea de relaţii de colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, AM POS 

Mediu/OIR Sibiu şi cu alte autorităţi centrale/locale, cu instituţiile partenere, alţi factori implicaţi direct 

sau interesaţi de implementarea și monitorizarea proiectului; 

► Coordonează transmiterea la OIR/AM a tuturor rapoartelor specifice ca şi orice alte 

rapoarte/documente necesare pentru implementarea Proiectului, în baza Contractului de Finanţare; 

► Asigură colaborarea cu toţi contractorii în vederea respectării tuturor cerinţelor de monitorizare şi 

raportare ale OIR/AM, Comisiei Europene şi ale altor organisme abilitate conform legii; 

► Asigură repartizarea corespondenţei derulată pe parcursul implementării proiectului către 

managerul de proiect adjunct; 

► Avizeazǎ şi semneazǎ corespondenţa aferentǎ Proiectului, dacǎ este cazul; 

► Coordonează activitatea de urmărire permanentă a stadiului implementării contractelor; 

► Coordonează activitatea de îndeplinire a tuturor condiţiilor necesare pentru începerea lucrărilor, în 

cadrul fiecărui contract de lucrări, şi obţinerea tuturor aprobărilor necesare, în conformitate cu legislaţia 

naţională; 

► Asigură toate avizările necesare în procesul de verificare tehnică, utilizând formatele standard 

adaptate fiecărui contract, dacă este necesar; 

► Aprobă toate Rapoartele elaborate de catre contractorii de servicii şi lucrări în conformitate cu 

prevederile contractuale; 

► Asigură verificarea permanentă a stadiului îndeplinirii obiectivelor cheie ale Proiectului, conform 

graficului de lucru aprobat şi prevederilor contractelor încheiate de către acesta cu contractorii; 

► Coordonează activitatea de monitorizare a progresului lucrărilor şi îndeplinirea indicatorilor fizici 

şi financiari;  

► Aprobă rapoartele şi documentele necesare derulării Proiectului: rapoarte de început, rapoarte de 

inspecţie săptămânală, de progres lunar/trimestrial, rapoarte semestriale, de achiziţie etc.; 

► Coordoneaza actualizarea permanentă a Manualului de Proceduri al UIP; 

► Îşi asumă răspunderea pentru o implementare eficientă a proiectului, astfel: 

♦ Răspunde de/verifică realizarea lucrărilor repartizate (termen, calitate, standarde, prevederi 

legale); 

♦ Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor 

din documentele întocmite; 

♦ Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu 

caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; 

► Verifică oportunitatea şi propune prelungirea duratei sau alte modificări ale Contractului de 

finanţare, dacă este cazul; 

► Coordonează derularea procedurilor de achiziţii publice pentru atribuirea contractelor de 

furnizare/servicii/lucrări din cadrul proiectului, cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare; 
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► Coordonează preluarea investiţiilor şi bunurilor rezultate după implementarea proiectului, 

supravegherea lor pe durata perioadei de notificare a defectelor şi predarea acestora utilizatorilor 

/concesionarilor/operatorilor; 

► Verifică şi aprobă Raportul privind viabilitatea investiţiei, în vederea transmiterii la AM POS 

Mediu cu o scrisoare de înaintare; 

► Verifică asigurarea bugetelor prevăzute în Cererea de Finanţare şi în Contractul de Finanţare; 

informează Preşedintele/Vicepreşedintele CJ Alba cu privire la  necesarul estimat de fonduri din surse 

proprii şi de la POS Mediu/POIM necesare finanţării proiectului; 

► Coordonează monitorizarea din punct de vedere financiar, încadrarea în valoarea prevazută a 

Contractelor; 

► Verifică corectitudinea întocmirii  documentelor prezentate pentru plată; 

► Aprobă Listele de verificare şi avizează AP/CIP; 

► Aprobă Notificarea privind respingerea AP/CIP (dacă este cazul); 

► Aprobă Notificarea privind aprobarea AP /CIP; 

► Aprobă Lista de verificare a facturii; 

► Acordă viza „Bun de plată” pe facturile înaintate la plată;  

► Aprobă Notificarea privind respingerea facturii (dacă este cazul); 

► Coordonează aplicarea procedurii privind completarea Cererii de Rambursare/ Prefinanţare; 

► Verifică integritatea şi modul de completare al dosarului Cererii de Rambursare/ Prefinanţare; 

► Răspunde de aplicarea procedurii privind recuperarea creanţelor bugetare, dacă este cazul; 

► Participă dacă este cazul la acţiuni care vizează promovarea şi mediatizarea Proiectului; 

► Verifică îndeplinirea cerinţelor privind arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor legate de 

proiect. 

 

Manager de proiect adjunct 

 

Îndeplineşte atribuţiile  de manager de proiect adjunct în cadrul proiectului Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, şi anume: 

► Asigură sprijin managerului de proiect în tot ceea ce priveşte buna implementare a Proiectului; 

► Întocmește documentele de raportare și corespondenţa cu AM/OIR; 

► Întocmește/actualizează documentele privind accesarea finanţării Proiectului SMID Alba; 

► Dacă este cazul, înlocuieşte managerul de proiect în atribuţiile aferente desfăşurării Proiectului 

SMID în Judeţul Alba; 

► Monitorizează  îndeplinirea condiţionalităţilor Contractului de Finanţare şi propune măsuri pentru 

evitarea devierilor; 

► Este responsabil de colectarea datelor şi elaborarea, cu sprijinul  membrilor UIP SMID Alba, a 

rapoartelor Proiectului solicitate de MFE/OIR Sibiu prin Contractul de Finanţare sau ad-hoc; 

► Participă la elaborarea răspunsurilor la solicitările MFE/OIR Sibiu privind Contractul de 

Finanţare; 

► Colaborează cu managerul de proiect la întocmirea şi actualizarea graficelor de achiziţie şi de 

implementare a proiectului; 

► Propune iniţierea de acte adiţionale/notificări la Contractul de finanţare pe parcursul implementării 

proiectului; 

► Participă la realizarea monitorizării proiectului pe baza indicatorilor de performanţă în scopul 

monitorizării gradului de realizare al obiectivelor stipulate în Contractul de Finanţare; 

► Participă la şedinţele echipei de implementare şi la cele de monitorizare; 

► Coordonează activitatea tuturor membrilor echipei de implementare şi acţionează ca reprezentant 

al Beneficiarului în scopul implementării Proiectului; 

► Asigură repartizarea corespondenţei derulată pe parcursul implementării proiectului către membrii 

echipei de implementare; 

► Avizează listele de verificare pentru plata serviciilor/lucrărilor/furnizărilor; 

► Participă la pregătirea documentaţiilor de atribuire, implementarea procedurilor de achiziţie 

publică şi atribuire a contractelor din cadrul Proiectului SMID Alba; 

► Asigură  actualizarea permanentă a procedurilor privind organizarea şi funcţionarea UIP, 

monitorizare – raportare, arhivare, comunicare – publicitate din cadrul Manualului de Proceduri al UIP; 

► Îşi asumă răspunderea pentru o implementare eficientă a proiectului, astfel: 

♦ Verifică/răspunde de realizarea lucrărilor repartizate (termen, calitate, standarde, prevederi 

legale); 

♦ Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor 

din documentele întocmite; 
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♦ Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu 

caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu. 

►Verifică corectitudinea întocmirii  documentelor prezentate pentru plată; 

► Avizează Listele de verificare şi avizează AP/CIP; 

► Avizează Notificarea privind respingerea AP/CIP (dacă este cazul); 

► Avizează Notificarea privind aprobarea AP /CIP; 

► Avizează Lista de verificare a facturii; 

► Avizează Notificarea privind respingerea facturii (dacă este cazul); 

► Participă la preluarea investiţiilor şi bunurilor rezultate după implementarea proiectului şi predarea 

acestora utilizatorilor/concesionarilor/operatorilor prin: 

♦ Participarea la toate predările de amplasament; 

♦ Participarea la toate recepţiile de lucrări aferente contractelor din cadrul Proiectlui SMID 

Alba; 

 ► Urmăreşte respectarea clauzelor din Contractul de Finanţare privitoare la informarea şi publicitatea 

Proiectului; 

 ► Îşi asumă răspunderea pentru o implementare eficientă a proiectului, astfel: 

♦ Răspunde de/verifică realizarea lucrărilor repartizate (termen, calitate, standarde, prevederi 

legale); 

♦ Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor 

din documentele întocmite; 

♦ Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu 

caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; 

 ► Conlucrează cu serviciile şi compartimentele interne de specialitate ale Consiliului Judeţean, în 

vederea implementării Proiectului; 

 ► Exercită alte atribuţii prevăzute de lege şi încredinţate pentru realizare de managerul de proiect.  

 

Responsabil juridic 1 

 

Îndeplineşte atribuţiile  de responsabil juridic în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba, şi anume: 

► Implementează proiectul cu finanţare externă nerambursabilă, cu maximum de profesionalism şi 

eficienţă, cu respectarea tuturor condiţionalităţilor impuse prin Contractul de finanţare; 

► Colaborează la fundamentarea şi elaborarea reglementărilor specifice activităţii Consiliului 

Judeţean Alba, constând în proiecte de hotărâri, dispoziţii ale preşedintelui, regulamente şi alte acte cu 

caracter normativ elaborate de consiliu, necesare în desfăşurarea proiectului; 

► Întocmeşte lucrările premergătoare rezolvării reclamaţiilor administrative prealabile adresate 

Consiliului Judeţean Alba în temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ sau în temeiul 

Legii nr. 340/2004 privind prefectul și  instituţia prefectului, prin care se solicită revocarea sau 

modificarea actelor administrative adoptate de Consiliul Judeţean Alba sau emise de preşedintele acestuia 

care vizează direct sau indirect proiectul; 

► Participă împreună cu personalul desemnat din cadrul direcţiilor de specialitate ale consiliului 

judeţean la concilierile privind soluţionarea pe cale amiabilă, extraprocesuală a unor neînţelegeri apărute 

în cadrul raporturilor Consiliului Judeţean Alba cu terţe persoane fizice sau juridice în legătură cu 

proiectul, în vederea preîntâmpinării unor litigii; 

► Colaborează cu personalul angajat pe proiect în vederea efectuării unor lucrări de competenţa 

acestora sau în vederea obţinerii de date ori informaţii din activitatea lor necesare întocmirii lucrărilor 

juridice; 

► Coordonează clarificarea neconformităţilor Contractului de Finanţare semnalate de către AM/OIR; 

► Coordonează apărărea intereselor legitime ale Consiliului Judeţean Alba aferente proiectului, astfel: 

♦Avizează cererile de chemare în judecată precum şi cererile ori sesizările adresate altor organe 

cu activitate jurisdicţională; 

♦ Avizează întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, concluzii scrise, răspunsuri la interogator; 

♦ Promovează căile de atac ordinare şi extraordinare, cu delegaţie dată în aceste scopuri de către 

conducerea consiliului judeţean; 

► Coordonează respectarea Instrucţiunilor MFE/AM cu privire la implementarea Proiectului; 

► Asigură condiţiile de informare şi documentare juridică pentru personalul UIP SMID Alba. 

 

Responsabil juridic 2 
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Îndeplineşte atribuţiile  de responsabil juridic în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba, şi anume: 

► Participă la  implementarea proiectului cu finanţare externă nerambursabilă, cu maximum de 

profesionalism şi eficienţă, cu respectarea tuturor condiţionalităţilor impuse prin Contractul de finanţare; 

► Urmăreşte respectarea clauzelor din Contractul de Finanţare, transpunerea şi sincronizarea acestora 

cu contractele încheiate în cadrul proiectului; 

► Cunoaşte prevederile contractelor încheiate în cadrul proiectului şi obligaţiile care decurg din 

acestea; 

► Verifică şi avizează Nota justificativă privind necesitatea întocmirii unui act adițional la 

contractele din proiect; 

► Redactează/verifică/avizează acte juridice aferente proiectului, în colaborare cu responsabilul 

pentru achiziţii; 

► Cunoaşte şi aplică procedurile operaţionale stabilite în cadrul proiectului; 

► Participă la şedinţele echipei de implementare şi la cele de monitorizare; 

► Emite opinii juridice referitoare la prevederile Contractului de Finanţare şi a contractelor existente 

din cadrul Proiectului, la modificări solicitate sau necesare; 

► Avizează/verifică documentele din cadrul Proiectului, care generează efecte juridice (contracte, 

acte adiţionale, etc); 

► Asigură reprezentarea în instanţă în cazul unor litigii care decurg din implementarea Proiectului, 

dacă este delegat pentru acest lucru; 

► Asigură colaborarea şi reprezintă Beneficiarul în relaţia cu celelalte instituţii implicate în 

implementarea Contractului de Finanţare: AM şi OIR POS Mediu, Autoritatea de Certificare şi Plată, alte 

organisme şi instituţii abilitate astfel: pregăteşte datele în vederea realizării rapoartelor solicitate de 

AM/OIR conform prevederilor contractului de finanţare şi le înaintează Managerului de proiect, în 

domeniul său de competenţă; 

► Participă la derularea procedurilor de achiziţii publice pentru atribuirea contractelor de 

furnizare/servicii/lucrări din cadrul proiectului, cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare; 

► Participă la elaborarea/elaborează punctul de vedere al autorităţii contractante în cazul existenţei 

unei contestaţii; 

► Elaborează justificat  propuneri de anulare a procedurii de atribuire, potrivit legii; 

► Acordă consultanţă juridică pentru soluţionarea şi comunicarea clarificările cerute de către 

potenţialii participanţi la procedurile de atribuire aferente proiectului; 

► Evaluează documentele depuse de către ofertanţi în cadrul procedurilor de atribuire şi acordă 

consultanţă de specialitate, vizavi de legalitatea documentelor depuse de către ofertanţi; 

► Avizează, sub aspectul legalităţii, contractele de atribuire și celelalte acte cu caracter juridic 

elaborate pe parcursul procedurilor de atribuire; 

► Participă ca membru în comisiile de evaluare a ofertelor; 

► Participă la recepţiile de lucrări aferente contractelor de lucrări din cadrul Proiectului SMID Alba; 

► Întocmeşte registrul cu evidenţa neconformităţilor Contractului de Finanţare semnalate de către 

AM/OIR şi realizează demersurile necesare pentru clarificarea acestora; 

► Este responsabil de apărărea intereselor legitime ale Consiliului Judeţean Alba aferente 

proiectului, astfel: 

♦ Redactează cererile de chemare în judecată precum şi cererile ori sesizările adresate altor 

organe cu activitate jurisdicţională; 

♦ Procură înscrisurile justificative pentru susţinerea cererilor de chemare în judecată promovate 

de Județul Alba/Consiliul Judeţean Alba/Președintele  Consiliului Judeţean Alba sau înscrisurile necesare 

în apărare; 

♦ Redactează întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, concluzii scrise, răspunsuri la interogator; 

♦ Promovează căile de atac ordinare şi extraordinare, cu delegaţie dată în aceste scopuri de către 

conducerea Consiliului Judeţean Alba; 

 ► Ţine evidenţa şi asigură respectarea Instrucţiunilor MFE/AM cu privire la implementarea 

Proiectului; 

 ► Aplică ştampila cu menţiunea “Conform cu originalul” pentru copiile documentelor aferente 

Proiectului, când este cazul; 

 ►Este responsabil de îndosarierea documentelor specifice activității sale (opinii juridice, etc.); 

 ► Îşi asumă răspunderea pentru o implementare eficientă a proiectului, astfel: 

♦ Răspunde de realizarea lucrărilor repartizate (termen, calitate, standarde, prevederi legale); 

♦ Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor 

din documentele întocmite; 
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♦ Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu 

caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu. 

► Participă la pregătirea documentaţiilor de atribuire, implementarea procedurilor de achiziţie 

publică şi atribuire a contractelor din cadrul Proiectului SMID Alba; 

► Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi şi acte normative sau încredinţate de Managerul de 

proiect/Managerul de proiect adjunct. 

 

Responsabil financiar 

 

  Îndeplineşte atribuţiile  de responsabil financiar  în proiectul Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba: 

 ► Participă la implementarea proiectului cu finanţare externă nerambursabilă, cu maximum de 

profesionalism şi eficienţă, cu respectarea tuturor condiţionalităţilor impuse prin Contractul de finanţare; 

 ► Consiliază membrii UIP cu privire la orice aspect economico-financiar referitor la Proiect; 

 ► Asigură managementul financiar al proiectului cu respectarea bugetelor prevăzute în Cererea de 

Finanţare şi în Contractul de Finanţare;  

 ► Informează Managerul de proiect/Managerul de proiect adjunct asupra necesarului estimat de 

fonduri din Bugetul local, FEDR, respectiv Bugetul de stat necesare finanţării proiectului; 

 ► Furnizează Managerului de proiect/adjunctului acestuia datele financiare aferente Proiectului;  

 ► Realizează analize, situaţii şi rapoarte financiar-contabile la solicitarea OIR/AM şi a altor instituţii 

abilitate; 

 ► Îndeplineşte atribuţii conform Manualului de proceduri privind autorizarea şi efectuarea plăţilor: 

♦ Realizează, respectiv se asigură de realizarea verificărilor şi avizărilor necesare pentru 

autorizarea plăţilor; 

♦ Verifică şi înaintează  spre avizare facturile aferente Proiectului sau realizează documentaţia 

aferentă respingerii acestora, dacă este cazul; 

♦ Este responsabil de circuitul intern al facturilor, conform Manualului de Proceduri, în vederea 

aprobării acestora şi pregătirea pentru efectuarea plăţilor; 

♦ Transmite documentele necesare responsabilului cu efectuarea plăţilor şi ţine la zi evidenţa 

cheltuielilor din cadrul Proiectului; 

♦ Certifică facturile în privinţa „calităţii, regularităţii şi legalităţii”; 

► Îndeplineşte atribuţii privind activităţile de raportare financiară şi rambursări: 

♦ Este responsabil de colectarea datelor necesare şi elaborarea Dosarelor Cererii de Prefinanţare 

şi a Cererilor de Rambursare/Cererilor de Plată, inclusiv a anexelor acestora; se asigură de circuitul 

documentelor necesar aprobării interne a Cererilor sus-menţionate şi transmiterea lor la OIR/AM; 

♦ Este responsabil de asigurarea documentelor necesare pentru AM/OIR în ceea ce priveşte 

prefinanţarea şi rambursările – răspunsuri la eventuale solicitări de clarificări, transmiterea corectă a 

documentelor financiar contabile solicitate; 

♦ Asigură datele necesare şi se asigură de transmiterea în termenele prevăzute de Contractul de 

finanţare a Planului financiar, a Planului de rambursare şi a altor documente solicitate de AM/OIR; 

♦ Asigură existenţa corespondenţei dintre cheltuielile declarate, înregistrările contabile şi 

documentele suport aferente Cererilor de Rambursare/Cererilor de Plată; 

♦ Ține o evidenţă strictă a prefinanţării primite, a utilizării şi restituirii acesteia, precum şi a 

dobânzilor aferente prefinanţării, dacă este cazul; 

♦ Deţine documentele economico-financiare relevante pentru Proiect pe suporturi de date 

acceptate, și se asigură că versiunile păstrate respectă cerinţele legale naţionale, în vederea asigurării 

managementului financiar adecvat, monitorizării, verificării, auditului şi evaluării; 

♦ Furnizază către Managerul de proiect adjunct informaţiile legate de managementul financiar 

pentru întocmirea rapoartelor de progres; 

► Întocmeşte şi transmite către AM/OIR Dosarul Cererilor de Rambursare conform Manualului de 

proceduri; 

► Colaborează cu Compartimentul financiar-contabil în vederea autorizării plăţilor, efectuării 

acestora, contabilităţii proiectului şi  transmiterii documentelor aferente Proiectului către organismele 

abilitate (AM/OIR/alte autorităţi); 

► Asigură actualizarea permanentă a procedurilor financiar – contabile din cadrul Manualului de 

Proceduri al UIP; 

► Asigură accesul auditorului la documentele Proiectului; 

► Realizează împreună cu responsabilul juridic analize şi propuneri de acte adiţionale la Contractul 

de Finanţare referitoare la modificarea prevederilor financiare;  
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► Este responsabil cu arhivarea documentelor financiar contabile aferente Proiectului, în original sau 

copie, după caz;  

► Asigură respectarea prevederilor Contractului de finanțare cu privire la Auditul Proiectului; 

► Îşi asumă răspunderea pentru o implementare eficientă a proiectului, astfel: 

♦ Răspunde de realizarea lucrărilor repartizate (termen, calitate, standarde, prevederi legale); 

♦ Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor 

din documentele întocmite; 

♦ Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu 

caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; 

► Participă la pregătirea documentaţiilor de atribuire, implementarea procedurilor de achiziţie 

publică şi atribuire a contractelor din cadrul Proiectului SMID Alba; 

► Gestionează un sistem electronic propriu al UIP de înregistrare a documentelor Proiectului, care să 

permită controlul/auditul proiectului pe durata de implementare și monitorizare; 

► Conlucrează cu serviciile şi compartimentele interne de specialitate ale Consiliului Judeţean, în 

vederea implementării Proiectului; 

► Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi şi acte normative sau încredinţate de Managerul de 

proiect/Managerul de proiect adjunct. 

 

Responsabil tehnic  1 

 

Îndeplineşte atribuţiile de responsabil tehnic în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba, şi anume: 

► Participă la implementarea proiectului cu finanţare externă nerambursabilă, cu maximum de 

profesionalism şi eficienţă, cu respectarea tuturor condiţionalităţilor impuse prin Contractul de finanţare; 

► Participă dacă este solicitat în cadrul Comisiilor de evaluare a licitaţiilor desfăşurate în cadrul 

Proiectului; 

► Participă la procedurile de achiziţie publică conform Manualului de proceduri şi asigură realizarea 

dosarului de achiziţie pentru contractele de care este responsabil; 

► Realizează demersurile necesare, cu sprijinul contractorilor, pentru obţinerea avizelor şi 

acordurilor necesare astfel încât lucrările să se poată desfăşura în cele mai bune condiţii si participa la 

predarea amplasamentelor pentru contractorii de lucrări; 

► Îndeplineşte rolul de Responsabil de contract ȋn cadrul UIP pentru următoarele contracte aflate în 

derulare: 

♦ Contracte de servicii:  

1. Supervizarea lucrǎrilor; 

2. Asistenţă Tehnică oferită de proiectant pe perioada executării lucrărilor de construire a 

depozitului de deşeuri Galda de Jos; 

3. Verificarea proiectului tehnic şi a documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construire pentru depozitul de deşeuri Galda de Jos; 

♦ Contracte de lucrări: 

1. Construire CMID (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologicǎ) 

Galda de Jos; 

►Îndeplineşte rolul de Responsabil de contract ȋn cadrul UIP pentru următoarele contracte aflate în 

PND: 

♦ Contracte de lucrări: 

1. Construirea a două staţii de transfer în Judeţul Alba; 

2. Ȋnchiderea depozitelor urbane neconforme ȋn Judeţul Alba - Lot 1 –Abrud; 

3. Ȋnchiderea depozitelor urbane neconforme ȋn Judeţul Alba - Lot 2 –Aiud; 

4. Ȋnchiderea depozitelor urbane neconforme ȋn Judeţul Alba - Lot 3 –Alba Iulia; 

5. Ȋnchiderea depozitelor urbane neconforme ȋn Judeţul Alba - Lot 4 –Blaj; 

6. Ȋnchiderea depozitelor urbane neconforme ȋn Judeţul Alba - Lot 5 –Cîmpeni; 

7. Ȋnchiderea depozitelor urbane neconforme ȋn Judeţul Alba - Lot 6 – Cugir; 

8. Ȋnchiderea depozitelor urbane neconforme ȋn Judeţul Alba - Lot 7 – Ocna Mureș; 

► Urmăreşte derularea contractelor de care este responsabil în conformitate cu cerinţele 

documentaţiei de atribuire, cu ofertele tehnice ale contractorilor, cu  graficele de execuţie şi conform 

condițiilor contractuale agreate cu aceştia; 

► Este responsabil de arhivarea documentelor privind monitorizarea contractelor pentru care este 

Responsabil, conform Manualului de proceduri; 

► Colecteazǎ şi pregǎteşte datele corespunzătoare contractelor pentru care este responsabil în 

vederea realizării rapoartelor solicitate de AM/OI POS Mediu conform prevederilor contractului de 



 

158 

finanţare şi completarea secţiunilor specifice din cadrul Rapoartelor pe care UIP trebuie să le transmită la 

OI/AM, conform Contractului de Finanţare; responsabilul tehnic  înaintează Managerului de proiect 

adjunct/Managerului de proiect aceste date ȋn termenele stabilite; 

► Atribuţii specifice în cazul contractelor de servicii: 

♦ Verifică rapoartele Prestatorului şi trimite solicitări de clarificare/ completare/ revizuire sau le 

înaintează spre aprobare, după caz; 

♦ Primeşte şi verifică Fişele de pontaj ale Prestatorului şi le înaintează spre aprobare; 

♦ Primeşte şi verifică Aplicaţiile de Plată ale Prestatorului conform prevederilor şi listelor de 

verificare din Manualul de proceduri; 

♦ Primeşte şi verifică solicitările Prestatorului, cum ar fi: aprobarea de experţi non-cheie, 

înlocuirea de experţi; 

♦ Orice alte responsabilităţi care derivă din Procedurile specifice monitorizării contractelor 

(Procedura de verificare tehnică, Autorizare plăţi) 

►Atribuţii specifice în cazul contractelor de lucrări aflate în derulare: 

♦ Urmăreşte derularea contractului în conformitate cu oferta tehnică, cerințele documentaţiei de 

atribuire, prevederile contractuale şi graficul de execuţie; 

♦ Menţine legătura cu Supervizorul şi verifică documentele înaintate de acesta referitoare la 

contractul de lucrări de care este responsabil, conform Manualului de proceduri; 

♦ Analizează  dispoziţiile de şantier în cazul contractelor de lucrări şi a tuturor propunerilor de 

natură tehnică venite de la Antreprenor şi întocmeşte puncte de vedere pe marginea acestora, dacă i se 

solicită acest lucru de către superiorii ierarhici; 

♦ Verifică Certificatele Interimare de Plată după autorizarea acestora de către Supervizor, şi le 

înaintează spre aprobare, conform Manualului de Proceduri; 

♦ Întocmeşte certificatele de recepţie; 

♦ Participă la toate evenimentele la care este necesară prezenţa Beneficiarului, alături de 

reprezentanţii Supervizorului; 

♦ Participă la întâlnirile săptămânale şi lunare, la care se discută stadiul fizic şi rapoartele de 

activitate. Responsabilul Tehnic se va asigura că la aceste întâlniri Inginerul întocmeşte Minute, şi că 

acestea redau întocmai conţinutul discuţiilor şi concluziile întâlnirii. Minutele trebuie semnate de toţi 

participanţii; 

♦ Urmăreşte activităţile în conformitate cu cerinţele particulare, precum şi cu Organizarea şi 

metodologia prezentată de Contractor în ofertă şi cu Manualul de Supervizare realizat de Prestatorul de 

servicii de supervizare; 

♦ Întocmeşte certificatele de recepţie parţială/finală, conform Manualului de Proceduri;  

♦ Asigură preluarea investiţiilor şi bunurilor rezultate după implementarea proiectului prin: 

o Participarea la toate predările de amplasament; 

o Participarea la toate fazele determinate şi a lucrărilor  ascunse; 

o Participarea la toate recepţiile de lucrări aferente contractului; 

o Alte responsabilităţi conform Manualului de Proceduri; 

► Asigură supravegherea investiţiilor şi bunurilor pe durata perioadei de notificare a defectelor şi 

predarea acestora utilizatorilor/concesionarilor/operatorilor/proprietarilor pentru următorele contracte de 

lucrări: 

o  Construire CMID (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-

biologicǎ) Galda de Jos; 

o Construirea a două staţii de transfer în Judeţul Alba; 

o Ȋnchiderea depozitelor urbane neconforme ȋn Judeţul Alba - Lot 1 –Abrud; 

o Ȋnchiderea depozitelor urbane neconforme ȋn Judeţul Alba - Lot 2 –Aiud; 

o Ȋnchiderea depozitelor urbane neconforme ȋn Judeţul Alba - Lot 3 –Alba Iulia; 

o Ȋnchiderea depozitelor urbane neconforme ȋn Judeţul Alba - Lot 4 –Blaj; 

o Ȋnchiderea depozitelor urbane neconforme ȋn Judeţul Alba - Lot 5 –Cimpeni; 

o Ȋnchiderea depozitelor urbane neconforme ȋn Judeţul Alba - Lot 6 – Cugir; 

o Ȋnchiderea depozitelor urbane neconforme ȋn Judeţul Alba - Lot 7 – Ocna Mures; 

► Îşi asumă răspunderea pentru o implementare eficientă a proiectului, astfel: 

o Răspunde de realizarea lucrărilor repartizate (termen, calitate, standarde, prevederi 

legale); 

o Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi 

informaţiilor din documentele întocmite; 

o Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al 

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de 

serviciu. 
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►Participă la pregătirea documentaţiilor de atribuire, implementarea procedurilor de achiziţie 

publică şi atribuire a contractelor din cadrul Proiectului SMID Alba; 

► Asigură  actualizarea permanentă a procedurilor privind aprobare pontaje, înlocuire experți, 

verificare tehnică din cadrul Manualului de Proceduri al UIP; 

► Conlucrează cu serviciile şi compartimentele interne de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, 

în vederea implementării Proiectului; 

► Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi şi acte normative sau încredinţate de Managerul de 

proiect/Managerul de proiect adjunct. 

 

Responsabil tehnic  2 

 

Îndeplineşte atribuţiile de responsabil tehnic în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba, şi anume: 

► Participă la implementarea proiectului cu finanţare externă nerambursabilă, cu maximum de 

profesionalism şi eficienţă, cu respectarea tuturor condiţionalităţilor impuse prin Contractul de finanţare; 

► Participă dacă este solicitat în cadrul Comisiilor de evaluare a licitaţiilor desfăşurate în cadrul 

Proiectului; 

► Participă la procedurile de achiziţie publică conform Manualului de proceduri şi asigură realizarea 

dosarului de achiziţie pentru contractele de care este responsabil; 

► Asigură obţinerea avizelor/acordurilor aferente obiectivelor de investiţii pentru energie electrică şi 

alimentare cu apă; 

► Îndeplineşte rolul de Responsabil de contract ȋn cadrul UIP pentru urmatoarele contracte: 

♦ Contractul „Furnizare echipamente pentru depozitul de deşeuri”;  

♦ Contractele ce au ca obiect realizarea instalaţiilor de racordare la reţelele electrice necesare a 

fi realizate la obiectivele de investiţii din cadrul Proiectului “Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba”, respectiv la: 

o Centrul de management integrat al deşeurilor Galda de Jos; 

o Staţie de transfer deşeuri Tărtăria; 

o  Staţia de Transfer deşeuri Blaj; 

o  Depozit neconform de deşeuri Aiud; 

o Depozit neconform de deşeuri Ocna Mureş; 

o Depozit neconform de deşeuri Alba Iulia; 

o  Depozit neconform de deşeuri Abrud; 

o Depozit neconform de deşeuri Blaj; 

►Atribuţii specifice în cadrul contractelor: 

o Întocmeşte documentele tehnice aferente documentaţiei de atribuire; 

o Urmăreşte derularea contractelor în conformitate cu oferta tehnică, cerințele 

documentaţiei de atribuire, prevederile contractuale şi a graficul de execuţie; 

o Verifică  Certificatele Interimare de Plată/situaţiile de lucrări şi le înaintează spre 

aprobare, conform Manualului de Proceduri; 

o Asigură preluarea investiţiilor şi bunurilor rezultate după implementarea proiectului,  

supravegherea lor pe durata perioadei de notificare a defectelor şi predarea acestora 

utilizatorilor/concesionarilor/operatorilor/proprietarilor prin: 

 Participarea la toate predările de amplasament; 

 Participarea la toate fazele determinate şi a lucrărilor  ascunse; 

 Participarea la toate recepţiile de lucrări/bunuri aferente contractelor; 

♦ Întocmeşte certificatele de recepţie; 

♦ Alte responsabilităţi conform Manualului de Proceduri; 

► Asigură supravegherea investiţiilor şi bunurilor pe durata perioadei de notificare a defectelor şi 

predarea acestora utilizatorilor/concesionarilor/operatorilor/proprietarilor pentru contractele de care este 

responsabil; 

► Este responsabil de arhivarea documentelor privind monitorizarea contractelor pentru care este 

Responsabil, conform Manualului de proceduri; 

► Colecteazǎ şi pregǎteşte datele corespunzătoare contractelor pentru care este responsabil în 

vederea realizării rapoartelor solicitate de AM/OI POS Mediu conform prevederilor contractului de 

finanţare şi completarea secţiunilor specifice din cadrul Rapoartelor pe care UIP trebuie să le transmită la 

OI/AM, conform Contractului de Finanţare; responsabilul tehnic  înaintează Managerului de proiect 

adjunct/Managerului de proiect aceste date ȋn termenele stabilite; 

► Îşi asumă răspunderea pentru o implementare eficientă a proiectului, astfel: 

♦ Răspunde de realizarea lucrărilor repartizate (termen, calitate, standarde, prevederi legale); 
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♦ Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor 

din documentele întocmite; 

♦ Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu 

caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; 

► Participă la pregătirea documentaţiilor de atribuire, implementarea procedurilor de achiziţie 

publică şi atribuire a contractelor din cadrul Proiectului SMID Alba; 

► Conlucrează cu serviciile şi compartimentele interne de specialitate ale Consiliului Judeţean, în 

vederea implementării Proiectului; 

► Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi şi acte normative sau încredinţate de Managerul de 

proiect/Managerul de proiect adjunct. 

 

Responsabil tehnic  3 

 

Îndeplineşte atribuţiile de responsabil tehnic în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba, şi anume: 

► Participă la implementarea proiectului cu finanţare externă nerambursabilă, cu maximum de 

profesionalism şi eficienţă, cu respectarea tuturor condiţionalităţilor impuse prin Contractul de finanţare; 

► Participă dacă este solicitat în cadrul Comisiilor de evaluare a licitaţiilor desfăşurate în cadrul 

Proiectului; 

► Îndeplineşte rolul de Responsabil de contract ȋn cadrul UIP pentru următoarele contracte: 

a. Contracte de lucrări: 

i. Construire drumuri de acces  

1. Lot 1 – Drum acces CMID; 

2. Lot 2 – Drum acces Staţia transfer deşeuri Tărtăria 

3. Lot 3 - Drum acces Staţia transfer deşeuri Blaj 

► Atribuţii specifice în cazul contractelor de lucrări: 

♦ Urmăreşte derularea contractului în conformitate cu oferta tehnică şi cerințele documentaţiei 

de atribuire; 

♦ Analizează  dispoziţiile de şantier în cazul contractelor de lucrări şi a tuturor propunerilor de 

natură tehnică venite de la Antreprenor şi întocmeşte puncte de vedere pe marginea acestora, dacă i se 

solicită acest lucru de către superiorii ierarhici; 

♦ Participă la toate evenimentele la care este necesară prezenţa Beneficiarului, alături de 

reprezentanţii Supervizorului; 

♦ Participă la întâlnirile săptămânale şi lunare, la care se discută stadiul fizic şi rapoartele de 

activitate; 

♦ Urmăreşte activităţile în conformitate cu cerinţele particulare, precum şi cu Organizarea şi 

metodologia prezentată de Contractor în ofertă; 

♦ Participă la recepţia parţială/finală, conform Manualului de Proceduri;  

♦ Participă la preluarea investiţiilor şi bunurilor rezultate după implementarea proiectului prin: 

o Participarea la toate predările de amplasament; 

o Participarea la toate fazele determinate şi a lucrărilor  ascunse; 

o Participarea la toate recepţiile de lucrări aferente contractului; 

o Alte responsabilităţi conform Manualului de Proceduri; 

► Colecteazǎ şi pregǎteşte datele corespunzătoare contractelor pentru care este coordonator în 

vederea realizării rapoartelor solicitate de AM/OI POS Mediu conform prevederilor contractului de 

finanţare şi completarea secţiunilor specifice din cadrul Rapoartelor de Progres lunar, a Raportului Final, 

a altor rapoarte pe care UIP trebuie să le transmită la OI/AM, conform Contractului de Finanţare; 

responsabilul tehnic  înaintează Managerului de proiect adjunct/Managerului de proiect aceste date ȋn 

termenele stabilite; 

► Îşi asumă răspunderea pentru o implementare eficientă a proiectului, astfel: 

♦ Răspunde de realizarea lucrărilor repartizate (termen, calitate, standarde, prevederi legale); 

♦ Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor 

din documentele întocmite; 

♦ Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu 

caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; 

► Conlucrează cu serviciile şi compartimentele interne de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, 

în vederea implementării Proiectului; 

► Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi şi acte normative sau încredinţate de Managerul de 

proiect/Managerul de proiect adjunct. 
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Responsabil tehnic  4 

 

Îndeplineşte atribuţiile de responsabil tehnic în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba, şi anume: 

► Participă la implementarea proiectului cu finanţare externă nerambursabilă, cu maximum de 

profesionalism şi eficienţă, cu respectarea tuturor condiţionalităţilor impuse prin Contractul de finanţare; 

► Participă dacă este solicitat în cadrul Comisiilor de evaluare a licitaţiilor desfăşurate în cadrul 

Proiectului; 

► Participă la procedurile de achiziţie publică conform Manualului de proceduri şi asigură realizarea 

dosarului de achiziţie pentru contractele de care este responsabil; 

► Realizează demersurile necesare, cu sprijinul contractorilor, pentru obţinerea avizelor şi 

acordurilor necesare astfel încât lucrările să se poată desfăşura în cele mai bune condiţii si participă la 

predarea amplasamentelor pentru contractorii de lucrări; 

► Îndeplineşte rolul de Responsabil de contract ȋn cadrul UIP pentru următoarele contracte: 

a). Contracte de lucrări: 

ii. Construire drumuri de acces  

1. Lot 1 – Drum acces CMID; 

2. Lot 2 – Drum acces Staţia transfer deşeuri Tărtăria 

3. Lot 3 - Drum acces Staţia transfer deşeuri Blaj 

► Atribuţii specifice în cazul contractelor de lucrări: 

♦ Urmăreşte graficele de execuţie a lucrărilor; 

♦ Menţine legătura cu Supervizorul  şi  verifică documentele înaintate de acesta referitoare la 

contractul de lucrări de care este responsabil, conform Manualului de proceduri; 

♦ Analizează dispoziţiile de şantier în cazul contractelor de lucrări şi a tuturor propunerilor de 

natură tehnică venite de la Antreprenor şi întocmeşte puncte de vedere pe marginea acestora, dacă i se 

solicită acest lucru de către superiorii ierarhici; 

♦ Verifică Certificatele Interimare de Plată după autorizarea acestora de către Supervizor, şi le 

înaintează spre aprobare, conform Manualului de Proceduri; 

♦ Întocmeşte certificatele de recepţie; 

♦ Participă la toate evenimentele la care este necesară prezenţa Beneficiarului, alături de 

reprezentanţii Supervizorului; 

♦ Participă la întâlnirile săptămânale şi lunare, la care se discută stadiul fizic şi rapoartele de 

activitate; 

♦ Urmăreşte activităţile în conformitate cu cerinţele particulare, precum şi cu Organizarea şi 

metodologia prezentată de Contractor în ofertă; 

♦ Întocmeşte certificatele de recepţie parţială/finală, conform Manualului de Proceduri;  

♦ Asigură preluarea investiţiilor şi bunurilor rezultate după implementarea proiectului prin: 

o Participarea la toate predările de amplasament; 

o Participarea la toate fazele determinate şi a lucrărilor  ascunse; 

o Participarea la toate recepţiile de lucrări aferente contractului; 

 ► Este responsabil de arhivarea documentelor privind monitorizarea contractelor pentru care este 

Responsabil, conform Manualului de proceduri; 

 ► Îşi asumă răspunderea pentru o implementare eficientă a proiectului, astfel: 

♦ Răspunde de realizarea lucrărilor repartizate (termen, calitate, standarde, prevederi legale); 

♦ Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor 

din documentele întocmite; 

♦ Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu 

caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu. 

► Conlucrează cu serviciile şi compartimentele interne de specialitate ale Consiliului Judeţean, în 

vederea implementării Proiectului ; 

► Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi şi acte normative sau încredinţate de Managerul de 

proiect/Managerul de proiect adjunct. 

 

Responsabil achiziţii 

 

Îndeplineşte atribuţiile de responsabil achiziţii în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat 

al Deşeurilor în Judeţul Alba, şi anume: 

► Implementează proiectul cu finanţare externă nerambursabilă, cu maximum de profesionalism şi 

eficienţă, cu respectarea tuturor condiţionalităţilor impuse prin Contractul de finanţare; 
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► Participă la pregătirea, derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea 

contractelor din cadrul proiectului, cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare;  

► Verifică/contribuie la elaborarea documentațiilor de atribuire realizate pentru achiziţiile publice 

aferente proiectului; 

► Răspunde de consultarea instituţiilor cu răspundere în domeniul achiziţiilor publice în problemele 

de achiziţii; 

► Publică şi urmăreşte în SEAP documentaţia de atribuire, clarificări etc.; 

► Face parte din comisia de evaluare a ofertelor (dacă este numit); 

► Verifică și avizează Nota justificativă privind orice modificare în ceea ce priveşte procedura de 

atribuire; 

► Redactează/verifică şi înaintează anunţurile de intenţie (dacă este cazul), de participare şi de 

atribuire în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi notele justificative necesare, spre 

publicare în SEAP şi de asemenea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz;  

► Participă la elaborarea, sau după caz, elaborează notele justificative din cadrul procesului de 

achiziţie publică si documentele prevăzute în Manualul de proceduri – procedura de licitare- contractare; 

► Asigură asistenţă şi asigură transmiterea clarificărilor sau completărilor referitoare la documentele 

procedurilor de achiziţii publice, solicitate de participanţii la aceste proceduri, precum şi a răspunsurilor 

însoţite de întrebările aferente transmiţându-le către toţi operatorii economici prin publicarea în SEAP; 

► Asigură cu maximă transparenţă circuitul informaţional privind solicitările de clarificări între 

participanţii la procedură şi autoritatea contractantă;  

► Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, din punctul de vedere al procedurilor privind 

păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora; 

► Asigură informarea ofertanţilor privind rezultatele procedurii de achiziţie;  

► Asigură anunţarea câştigătorului procedurilor de achiziţii publice desfăşurate; 

► Elaborează împreună cu responsabilul juridic/responsabilul de contract punctul de vedere al 

autorităţii contractante în cazul existenţei unei contestaţii; 

► Conlucrează cu serviciile şi compartimentele interne de specialitate ale Consiliului Judeţean, în 

vederea implementării Proiectului; 

► Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi şi acte normative sau încredinţate de Managerul de 

proiect/Managerul de proiect adjunct. 

 

Responsabil contabilitate 

 

Îndeplineşte atribuţiile de responsabil contabilitate în cadrul proiectului Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, şi anume: 

► Participă la implementarea proiectului cu finanţare externă nerambursabilă, cu maximum de 

profesionalism şi eficienţă, cu respectarea tuturor condiţionalităţilor impuse prin Contractul de finanţare; 

► În realizarea activităţilor în cadrul Proiectului respectă Manualul de Proceduri UIP; 

► Realizează activităţile specifice pentru  în implementarea Proiectului privind: 

a. Efectuarea plăţilor: 

 Completarea Ordonanţării cu Angajamentul bugetar, Propunerea de angajare a 

unei cheltuieli,  

 Completarea Cererii privind obiectivele de investiţii; 

 Preluarea Facturii şi transmiterea spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean 

şi Trezoreriei în vederea efectuării plăţii. 

 Întocmirea Ordinului de plată; 

 Restituirea Responsabilului Financiar a câte  o copie după Ordinul de Plată, 

Extras de cont şi a anexelor aprobate de Preşedinte, conforme cu originalul; 

b. Contabilitatea proiectului: 

i.  Organizarea evidenţei contabile care se va ţine pe conturi 

analitice pentru fiecare tip de contract (servicii, lucrǎri, furnizare), în 

conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniul contabilităţii şi a 

prevederilor Contractului de Finanţare; 

ii. Asigură înregistrarea, stocarea şi prelucrarea automată în 

format electronic a datelor înregistrate în contabilitate, în conformitate cu 

normele contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi 

electronice; 

iii. Ţinerea, distinct, a evidenţei cheltuielilor eligibile faţă de 

evidenţa contabilă a altor cheltuieli decât cele eligibile; 
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iv. Înregistrarea, în evidenţa contabilă distinctă, a titlurilor 

de creanţă aferente investiţiei financiare prin Proiect, precum şi majorările de 

întârziere şi accesoriile aferente acestora. 

v. Asigurarea conformităţii documentelor contabile păstrate 

cu documentele originale. 

vi. Asigurarea că documentele proprii înregistrate în 

contabilitate să fie identificabile, verificabile şi să fie susţinute de acte şi 

documente justificative originale corespunzătoare; 

► Colaborează cu serviciile specializate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean în 

vederea implementării şi monitorizării Contractului de Finanţare; 

► Arhivează şi păstrează toate documentele contabile legate de proiect pe perioada implementării, 

inclusiv pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a Programului Operaţional în cadrul căruia este 

finanţat proiectul. 

 

 

                       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 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

domnului vicepreşedinte Alin Florin Cucui, 

în data de 26 august 2016 

 

 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Ținând cont de Informarea Președintelui Consiliului Județean Alba privind efectuarea unei zile 

din concediul de odihnă în data de 26 august 2016 (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 14842/25 august 2016); 

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

 Articol unic  

În data de 26 august 2016 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

domnului vicepreşedinte Alin Florin Cucui. 

 

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

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului vicepreşedinte 

Alin Florin Cucui,  direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, Biroului resurse umane, Biroului audit. 

 

 

                Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL                         Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 440 

Alba Iulia, 25 august 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei responsabile de elaborarea și depunerea cererii de finanțare cu anexele 

aferente privind Proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț 

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

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

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 15020/29 august 2016 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Ghidului solicitantului Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară nr.6 - 

„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale”, cu modificările și completările aduse până la data de 21 iunie 2016; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f și art. 104 alin. 6 lit. b coroborat cu art. 91 alin.5 lit. a pct. 12 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

Art. 1. Se constituie Comisia responsabilă de elaborarea și depunerea cererii de finanțare cu 

anexele aferente privind proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - 

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

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

componență: 

 domnul Ioan BODEA – director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului; 

 doamna Lenica BUCUR - șef serviciu, Serviciul accesare și coordonare proiecte din cadrul 

Direcției dezvoltare și bugete – coordonator al echipei de lucru; 

domnul Vasile BUMBU – secretarul Județului Alba  - responsabil juridic 1; 

doamna Elena OPRUȚA - director executiv adjunct, Direcția dezvoltare și bugete – responsabil 

financiar – buget 1; 

doamna Elena-Cornelia STANCIU– consilier superior, Compartimentul buget din cadrul 

Direcției dezvoltare și bugete – responsabil financiar – buget 2; 

doamna Floare PERȚA  - șef serviciu, Serviciul administrarea domeniului public și privat din 

cadrul Direcției gestionarea patrimoniului – responsabil tehnic 1; 

doamna Cecilia POPA – consilier superior, Compartimentul programe, lucrări, întreținere 

drumuri din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului - responsabil tehnic 2; 

domnul Paul TODORAN - consilier superior,  Compartimentul programe, lucrări, întreținere 

drumuri din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului - responsabil tehnic 3; 

 doamna Paraschiva HORVAT – consilier superior, Compartimentul accesare proiecte din 

cadrul Direcției dezvoltare și bugete - responsabil administrativ 1; 

 domnul Gabriel-Ioan VASIU – consilier juridic, Serviciul juridic-contencios din cadrul 

Direcției juridică și relații publice - responsabil juridic 2; 

  doamna Andreea BABIN – consilier superior, Compartimentul administrarea terenurilor, 

clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului -  responsabil 

domeniu public; 
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  doamna Marilena MOGA – consilier superior, Compartimentul accesare proiecte din cadrul 

Direcției dezvoltare și bugete – responsabil administrativ 2.  

Art. 2. Atribuțiile membrilor Comisiei prevăzute la art. 1 decurg din Ghidul solicitantului, 

Formularul cererii de finanțare și documentația-cadru anexă la cererea de finanțare, cu modificările și 

completările aduse până la data de 21 iunie 2016. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 120/15 aprilie 2016 privind constituirea Comisiei responsabile de elaborarea și 

depunerea cererii de finanțare cu anexele aferente privind proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 

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

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

DN 74 (Cerbu) ”, își încetează aplicabilitatea. 

 

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

www.cjalba.ro, se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridică şi relaţii publice, persoanelor desemnate în cadrul comisiei.  

 

       PREŞEDINTE 

      Ion DUMITREL                        Avizat pentru legalitate,  

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                    Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 442 

Alba Iulia, 29 august 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnarea reprezentanților comunității care vor face parte din 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 14349 din 26 august 2016 al Compartimentului Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba cu privire la desemnarea reprezentanților comunității care vor face parte din 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba; 

Ţinând cont de adresa nr. 11014/G/17 august 2016 a Instituției Prefectului  Județul Alba – 

Comitetul de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba,  prin care solicită nominalizarea 

celor 3 reprezentanți ai comunității care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f și art. 104 alin. 6 lit. b coroborat cu art. 91 alin. 5 lit. a pct. 7 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-  art. 17  alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, 

aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1. Desemnez pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba, în calitate de reprezentanți ai comunității, următoarele persoane: 

domnul Mihai-Horea BĂRDAȘ;  

domnul Gheorghe Ioan IVINIȘ;  

domnul Traian Nicolae URSALEȘ. 

Art. 2. Secretarul Județului Alba prin intermediul Direcţiei juridică și relații publice din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la cunoștința Comitetului de organizare al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Alba, datele de contact ale reprezentanților comunității nominalizați la 

articolul 1. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 345/23 august 2012 privind desemnarea reprezentanţilor comunităţii în Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Alba”, își încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi  în termenele prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

 

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

www.cjalba.ro, se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate; Direcţiei juridică şi 

relaţii publice și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                   Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       ION DUMITREL                         Vasile BUMBU 

  

 

 

 

Nr. 443 

Alba Iulia, 29 august 2016  
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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 pentru probleme de apărare la nivelul Județului Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul Compartimentului Autoritatea teritorială de ordine publică, documente 

clasificate, monitorizare situații de urgență din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba cu 

privire la numirea Comisiei prntru problem de apărare la nivelul Județului Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f și art. 104 alin. 6 lit. b coroborat cu art. 91 alin. 5 lit. a pct. 7 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, 

republicată; 

-  art. 60-62 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea 

economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, aprobate prin H.G. nr. 370/2004; 

 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. Numesc Comisia pentru probleme de apărare la nivelul Județului Alba, după cum 

urmează: 

Preşedinte:  Florin Claudiu ROMAN - vicepreședinte al Consiliului Județean Alba; 

Secretar: Vasile BUMBU   - secretarul Județului Alba 

Membri:    Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete 

  Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane 

  Paul Marius  HAȚEGAN - șef serviciu, Serviciul administrativ  

 Art. 2. Comisia pentru probleme de apărare la nivelul Județului Alba întocmește anual planul de 

activitate și are următoarele atribuții principale: 

     a.) organizează, coordonează și îndrumă activitățile referitoare la pregătirea economiei naționale 

și a teritoriului pentru apărare ce se desfășoară în cadrul Consiliului Județean Alba, potrivit legii; 

     b.) stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului 

Județean Alba în caz de mobilizare şi responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale 

acestuia; 

 c.) elaborează şi actualizează documentele de mobilizare; 

 d.) controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor; activităţile privind 

capacităţile de apărare şi rezervele de mobilizare; modul de desfăşurare a lucrărilor, măsurilor şi 

acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare; derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru 

apărare; modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop; 

 e.) elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare şi planului de pregătire; 

 f.) analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare şi stabileşte măsurile şi 

acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea acestuia; 

 g.) întocmeşte propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesare 

realizării măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare; 

 h.) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 

 Art. 3. Atribuțiile individuale ale membrilor Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul 

Județului Alba sunt următoarele: 

 Preşedintele comisiei: 
 a.) organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea economiei naţionale 

şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul primăriei; 

 b.) stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru instituţie în caz de mobilizare şi 

responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia; 

 c.) controlează întreaga pregătire de mobilizare, întocmirea documentelor, activităţile privind 

capacităţile de apărare şi rezervele de mobilizare, modul de desfăşurare a lucrărilor, măsurilor şi 
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acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare, derularea contractelor referitoare la pregătirea 

pentru apărare, modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop; 

 d.) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 

 Secretarul comisiei: 
 a.) elaborează şi actualizează documentele de mobilizare, în forma finală şi le prezintă spre 

aprobare; 

 b.) întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor comisiei pentru probleme de apărare; 

 c.) participă la şedinţele comisiei pentru probleme de apărare; 

 d.) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 

 Membru 1 (director executiv, Direcția dezvoltare și bugete): 
 a.) întocmeşte anexele din programul de aprovizionare raţionalizată a populaţiei şi din carnetul de 

mobilizare, referitoare la produsele alimentare şi producţiile anuale; 

 b.) participă la elaborarea propunerilor pentru proiectul planului de mobilizare; 

 c.) participă la şedinţele comisiei pentru probleme de apărare; 

 d.) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 

 Membru 2 (șef birou, Biroul resurse umane - responsabil cu evidența militară) 
 a.) întocmeşte anexele din programul de aprovizionare raţionalizată a populaţiei şi din carnetul de 

mobilizare, referitoare la necesarul de produse nealimentare; 

 b.) întocmeşte situaţia cu existentul bunurilor rechiziţionabile la nivelul comunei care se găsesc la 

persoanele fizice şi cele aflate în proprietatea comunei; 

 c.) participă la elaborarea propunerilor pentru proiectul planului de mobilizare; 

 d.) participă la şedinţele comisiei pentru probleme de apărare; 

 e.) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 

 Membru 3 (șef serviciu, Serviciul administrativ) 
 a.) întocmeşte anexele din programul de aprovizionare raţionalizată a populaţiei şi din carnetul de 

mobilizare, referitoare la populaţie; 

 b.) participă la elaborarea propunerilor pentru proiectul planului de mobilizare; 

 c.) participă la şedinţele comisiei pentru probleme de apărare; 

 d.) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 

 Art. 4.Biroul resurse umane va proceda la completarea fișei postului pentru secretarul și membrii 

comisiei cu atribuțiile prevăzute în articolul anterior. 

 Art. 5.  Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi  în termenele prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Serviciului Teritorial pentru Probleme Speciale 

Alba, persoanelor nominalizate; Direcţiei juridică şi relaţii publice și Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                 Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL                          Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 29 august 2016  
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ORDINUL  NR. 310 

 

  Prefectul judeţului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

autorităţii teritoriale de ordine publică aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

  Văzând adresa nr. 12818/22.07.2016 a Consiliului Judeţean Alba, înregistrată la Instituţia 

Prefectului-Judeţul Alba sub nr. 10089/G/SJ/2016, prin care au fost nominalizaţi reprezentanţii 

Consiliului Judeţean Alba în Comitetul de organizare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

judeţului Alba; adresa nr. 17668/02.08.2016 a Inspectoratului de Poliție Județean Alba înregistrată la 

Instituţia Prefectului-Judeţul Alba sub nr. 10674/G/SJ/2016, prin care a fost nominalizat reprezentantul în 

Comitetul de organizare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Alba 

  Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată în anul 2008, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, 

privind prefectul şi instituţia prefectului; 

  În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată în anul 2008  emit prezentul 

 

O R D I N 

 

Art. 1 În vederea constituirii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Alba se 

desemnează Comitetul de organizare format din: 

Mihaela Maria Albu - Subprefect al judeţului Alba 

Florin Claudiu Roman -  Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

Mihai Rus – comisar șef de poliție al Inspectoratul  de Poliţie Judeţean  Alba 

Tudor Ponoran - consilier judeţean 

Dorin Gheorghe Sandea - consilier judeţean 

Dumitru Fulea - consilier judeţean . 

Art. 2 Serviciul verificarea legalităţii actelor,juridic, contencios administrativ, urmărirea 

aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu , alegeri va comunica prezentul ordin persoanelor 

nominalizate, Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Judeţean Alba, Inspectoratului de Poliţie 

Județean Alba. De asemenea, prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi va fi 

afişat pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba.   

                                                                                                   

                                                                                                                              Alba Iulia,  05 august 2016 

         

 

 

p.  P R E F E C T 

Subprefect Mihaela Maria Albu 

 

 

Șef serviciu  

Ovidiu Cazacu                                                  Întocmit 

          Chirilă Crina 
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ORDIN NR. 314 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 4 din Regulamentul-cadru de funcţionare a colegiului prefectural, și 

Referatul nr.40/10983/2016 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. 255/2016 al Prefectului judeţului Alba, în data de 30 august 2016, ora 09,00, la sediul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

 

Art. 2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Dezvoltarea economiei sociale și competitivitatea în cardiologia pediatrică – domenii 

majore de intervenție finanțate prin POSDRU 2007-2013; 

Prezintă: d-na. Rus Alexandra, director executiv adjunct, Organismul Intermediar 

Regional Centru POS- DRU; 

b) Raport privind activitatea desfășurată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Alba în semestrul I 2016; 

Prezintă: d-na. Maria Iacob, director executiv, Administrația Județeană a Finanţelor 

Publice Alba 

c) Diverse. 

 Art. 3. 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, 18 august 2016 

 

         P.PREFECT, 

SUBPREFECT      

      Mihaela Maria Albu 

  

 

Șef serviciu Întocmit 

Cazacu Ovidiu Lehedea Corina 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 

ORDINUL NR. 319 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Luând la cunoștință de modificările intervenite în structurile de specialitate ale unor instituții 

publice județene; 

Având  în  vedere  prevederile Ordinului comun MMP/MAI nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine 

în zona costieră, art. 29 alin. (1) lit. i), art. 59 alin. (3) şi Anexa 11 la regulament;   

         Ţinând seama de prevederile Ordinului comun MMSC/MAI/MDRAP nr. 330/44/2178/2013 pentru 

aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă 

hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi 

secetă hidrologică; 

 Ținând cont de Referatul nr. 10992/16.08.2016 de aprobare a actualizării Comisiei de evaluare și 

validare a pagubelor produse în urma unor situații de urgență; 

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 actualizează Comisia de constatare, evaluare și validare a pagubelor produse în 

urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, alcătuită din specialişti pe domenii, formată din 

reprezentanţi ai următoarelor instituţii și societăți: 

-   Jurca Marius Gigel, consilier superior, Instituția Prefectului – Județul Alba 

-   Popa Nicolae, consilier principal, Instituția Prefectului – Județul Alba 

-   Ciulea Dan, consilier, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba 

-   Pintea Felix Laurențiu, colonel, Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 

- Guia Adrian Marius, colonel, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 

- Sularea Vasile, cpt., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 

- Botezan Radu, lt., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 

-    Bașa Alexandru, consilier superior, Consiliul Judeţean Alba 

- Maier Sorin, consilier superior, Consiliul Judeţean Alba 

- Vlad Sorin, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

- Păcurar Ioan Sorin, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

- Serestely Elemer, inginer, Sistemul Hidrotehnic Arieş –Turda din cadrul Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Alba 

- Ciungan Cosmin, inginer, Sistemul Hidrotehnic Arieş –Turda din cadrul Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Alba 

- Steop Ildiko, consilier, A.N.I.F. – Filiala Teritorială Mureș-Oltul Mijlociu 

- Trișcău Moldovan Adrian, consilier, A.N.I.F. – Filiala Teritorială Mureș-Oltul Mijlociu 

- Man Cornelia, inginer, Inspectoratul Județean în Construcţii Alba 

- Țâmpu Lăcrimioară, inginer, Inspectoratul Județean în Construcţii Alba 

- Vereș Eugenia, inginer, Inspectoratul Județean în Construcţii Alba 

- Șerbu Ovidiu, inginer, Inspectoratul Județean în Construcţii Alba 

- Săbăduș Sorin Nicolae, inginer, Inspectoratul Județean în Construcţii Alba 

             -   Liviu Hondola, şef secţie, Secţia Drumuri Naţionale Alba 

             -   loan Popescu,  ing., Secţia L9 CFR Alba 

-   Medrea Bogdan, director,  Electrica S.A.- SDEE  Alba 
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-   Ioan Pîrjol, inginer, Telekom Alba 

-   Tamaș Laurențiu, ing., EON Gaz Distribuţie  

-   Moian Adrian, șef serviciu, Garda Forestieră Județeană Alba 

-   Mărcuș Mircea Gheorghe, inginer, Garda Forestieră Județeană Alba 

-   Tat Florian, inginer, Direcţia Silvică Alba 

               -   Florea Vasile, inginer, Direcţia Silvică Alba 

-   Tomușca Daria Maria, dr., D.S.V.S.A. Alba 

-   Popa Mihai, dr., D.S.V.S.A. Alba 

-   Vasiu Doina, consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba 

-   Spineanu Nicolae, consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba 

           -   Petru Niculici, Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale Sebeş 

Art. 2.  Membrii comisiei au ca atribuţii principale constatarea, validarea şi evaluarea pagubelor 

produse în judeţ de fenomenele hidrometeorologice periculoase, întocmind în acest sens procese verbale 

conform machetei din Anexa 11 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 

inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale 

pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun MMP/MAI nr. 

1422/192/2012. 

Art. 3.   Activitatea comisiei va fi coordonată de șefii grupurilor de suport tehnic ai Comitetului 

Județean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, în funcţie de natura fenomenelor produse şi pagubele 

înregistrate. Vor fi convocaţi în vederea deplasării în teren doar specialiştii cu atribuţii în domeniu. 

Art. 4.   Ordinul prefectului nr. 98/08.03.2016 își încetează aplicabilitatea de la data intrării în 

vigoare a acestui ordin. 

         Art. 5.   Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, Secretariatului Tehnic Permanent 

al Comitetului Județean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, care-l va transmite tuturor instituţiilor și 

societăților menţionate la articolul 1, care la rândul lor vor comunica ordinul persoanelor în cauză. De 

asemenea, ordinul va fi transmis Ministerului Afacerilor Interne și se va afişa pe site-ul Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Alba. 

  

Alba Iulia, 18.08.2016 

 

p.Prefect, 

Subprefect 

Mihaela Maria Albu 

                                                 Vizat 

                        Şef serviciu, 

                 Cazacu Ovidiu      
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
 

ORDINUL NR. 320 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 Ținând cont de prevederile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de 

învățământ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, 

educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; 

 În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi  instituţia prefectului 

***Republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

O R D I N 

 

 Art.1 Se constituie Comisia de verificare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul 

Alba, formată din reprezentanţii următoarelor instituţii:  

 

  - Jurca Marius Gigel, consilier superior, Instituţia Prefectului - Judeţul Alba; 

                   - Peli Monica, consilier, Instituţia Prefectului - Judeţul Alba; 

  - Onac Felicia, consilier superior, Instituţia Prefectului - Judeţul Alba; 

- Popa Nicolae, consilier principal, Instituţia Prefectului - Judeţul Alba;                               

- Ciulea Dan, consilier, Instituţia Prefectului – judeţul Alba; 

- Dumitreanu Florin, asistent inspector, Direcţia de Sănătate Publică Alba; 

- Singalievici Paul Ștefan, inspector, Direcţia de Sănătate Publică Alba; 

- Duca Mircea, inginer, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 

- Jude Eugen, subinginer, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba. 

  

          Art. 2  Comisia îşi va desfăşura activitatea în perioada 23 august – 9 septembrie 2016, fiind 

urmărite respectarea principalelor prevederi ale actelor normative menționate anterior și obiectivele 

cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Deplasarea membrilor comisiei la 

unitățile de învățământ preuniversitar din județ va fi asigurată, alternativ, cu autoturisme aparținând 

instituțiilor nominalizate la art.1 din ordin. 

         Art. 3   Rezultatele controalelor cuprinzând date pentru fiecare unitate de învățământ în parte, vor fi 

centralizate și prezentate ulterior spre informare prefectului. 

         Art. 4 Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situații de urgență va comunica prezentul ordin celor nominalizaţi și instituţiilor care au 

desemnat reprezentanţi în comisie. De asemenea, ordinul va fi comunicat Ministerului Afacerilor Interne 

și va fi publicat pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba.  

                                                        Alba Iulia, 19.08.2016 

     

p.Prefect, 

Subprefect 

Mihaela Maria Albu 

                                        

 

           Vizat 

                            Şef serviciu, 

           Cazacu Ovidiu      
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 

75 din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 

monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 
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