
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,  

a mandatului de consilier judeţean și implicit de vicepreședinte  

al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul Roman Florin Claudiu 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean și implicit de 

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul Roman Florin Claudiu; 

- referatul constatator nr. 23049/28 decembrie 2016  întocmit de secretarul Județului 

Alba cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier judeţean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, 

deținute de domnul Roman Florin Claudiu; 

Luând în considerare demisia domnului Roman Florin Claudiu din funcția de consilier 

județean și implicit din cea de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22912/27 decembrie 2016; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - art. 9 alin. 2 lit. a, art. 9 alin. 3, art. 10, art. 12 și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 

393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se ia act de demisia domnului Roman Florin Claudiu din funcția de consilier 

județean și implicit din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba. 

Art. 2. Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 

de consilier judeţean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de 

domnul Roman Florin Claudiu. 

Art. 3. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Național Liberal 

deținut de domnul Roman Florin Claudiu. 

Art. 4. Se declară vacantă funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba deținută 

de domnul Roman Florin Claudiu. 

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, domnului Roman 

Florin Claudiu, Partidului Național Liberal - Filiala Alba, Direcției juridică și relații publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

Înregistrat cu nr. 270 

Alba Iulia,  28 decembrie 2016      



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de  

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean și implicit de vicepreședinte  

al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul Roman Florin Claudiu 

 

 

 

Prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 Consiliul Județean Alba a procedat la validarea, în 

ordine alfabetică, prin votul deschis al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr 

de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 

2016, la poziția 25 fiind validat mandatul domnului consilier județean Roman Florin Claudiu. 

În conformitate cu prevederile art. 2 al  Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 „Domnul 

ROMAN FLORIN CLAUDIU este declarat ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului 

Județean Alba în urma votului secret al majorității consilierilor județeni în funcție”. 

Potrivit prevederilor art. 9 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de consilier judeţean încetează de 

drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul demisiei. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile  art. 18 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 

privind statutul aleşilor locali cu modificările și completările ulterioare „încetarea mandatului 

de consilier, în condiţiile art. 9 alin. 2, are ca efect încetarea de drept, pe aceeaşi dată, şi a 

mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean”. 

Prin solicitarea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22912/27 

decembrie 2016, domnul Roman Florin Claudiu ne  aduce la cunoștință faptul că demisionează 

din funcția de consilier județean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.  

Încetarea de drept a mandatului de consilier județean se constată de către consiliul 

judeţean, prin hotărâre, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier 

județean.  

Potrivit prevederilor  art. 12 alin. 1-2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali cu modificările și completările ulterioare „cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. 

h
1
, în situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul 

judeţean, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o 

hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. 

Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de preşedintele 

consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele 

justificative.” 

Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 

2016, inițiez proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier judeţean și implicit de vicepreședinte al Consiliului 

Județean Alba, deținute de domnul Roman Florin Claudiu, înregistrat cu nr. 270/28 decembrie 

2016. 

 

                    

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 23049/28 decembrie 2016   

 

 

 

 

REFERAT CONSTATATOR 

cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de  

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean și implicit de  

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul Roman Florin Claudiu 

 

 

 

I. Starea de fapt 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa de constituire din data de 21 iunie 2016, în 

conformitate cu prevederile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3-5, ale art. 31
1
 și ale art. 33 din 

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

ulterioare, ale art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale art. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare a procedat la validarea, în ordine alfabetică, prin votul deschis al 

consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr de 33 consilieri județeni declarați 

aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, la poziția 25 fiind validat 

mandatul domnului consilier județean Roman Florin Claudiu. 

În ședința de constituire a Consiliului Județean Alba s-a procedat și la alegerea 

vicepreședinților acestei autorități, în conformitate cu prevederile art. 2 al  Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 99/21 iunie 2016 domnul Roman Florin Claudiu fiind „declarat ales în funcția 

de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba în urma votului secret al majorității consilierilor 

județeni în funcție”. 

Ca urmare a rezultatului alegerilor parlamentare care au avut loc în data de 11 decembrie 

2016 domnul Roman Florin Claudiu a fost declarat ales deputat în Parlamentul României. 

În data de 27 decembrie 2016 domnul Roman Florin Claudiu a transmis Consiliului 

Județean Alba demisia din funcția de consilier județean și implicit din funcția de vicepreședinte 

al Consiliului Județean Alba (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

22912/27 decembrie 2016). 

 

 II. Procedura 

 În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, prin 

demisia consilierului județean, consiliului judeţean îi revine sarcina de a adopta în prima şedinţă 

ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia 

apărută şi se declară vacant locul consilierului județean în cauză. 

Pentru a fi adoptată hotărârea de către consiliul județean, legea impune întocmirea unui 

referat constatator semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul judeţului, urmând 

ca referatul constatator să fie însoţit de actele justificative. 

 

III. Reglementări legale aplicabile 

art. 9 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările 

și completările ulterioare : 

„Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

  a) demisie;” 

art. 9 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și 

completările ulterioare : 



„Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv 

de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui 

consiliului judeţean sau a oricărui consilier.”  

art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și 

completările ulterioare : 

„Consilierii locali şi consilierii judeţeni pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de 

şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean, care ia act de aceasta. Preşedintele propune 

consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declara locul vacant.” 

art. 12 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu 

modificările și completările ulterioare :  

   alin. 1 „Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. h
1
, în situaţiile de încetare a 

mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, 

după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui 

consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul 

consilierului în cauză.” 

   alin. 2 „Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de 

primar şi de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de 

secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative.” 

art. 18 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și 

completările ulterioare : 

alin. 3 „Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 9 alin. 2, are ca efect 

încetarea de drept, pe aceeaşi dată, şi a mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului 

judeţean”. 

 

 IV. Propuneri 

 Adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba prin care: 

1. Se va lua act de demisia domnului consilier județean Roman Florin Claudiu. 

2. Se va constata încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 

consilier judeţean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul 

Roman Florin Claudiu. 

3. Va fi declarat vacant locul de consilier județean din partea Partidului Național Liberal 

deținut de domnul Roman Florin Claudiu. 

4. Va fi declarată vacantă funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba deținută 

de domnul Roman Florin Claudiu 

Hotărârea adoptată de consiliul județean va fi comunicată: Prefectului Judeţului Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Roman Florin Claudiu, Direcției juridică și 

relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, Partidului Național 

Liberal - Filiala Alba. 

 

Prezentul referat constatator însoțit de demisia domnului Roman Florin Claudiu din 

funcția de consilier județean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

(înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22912/27 decembrie 2016), vor sta la 

baza inițierii proiectului de hotărâre și ulterior adoptării hotărârii de către Consiliului Județean 

Alba. 

 

 

                              

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

                                                                                          

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

 a mandatului consilierului judeţean Răcuci Claudiu Vasile  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului consilierului judeţean Răcuci Claudiu Vasile; 

- referatul constatator nr. 23050/28 decembrie 2016  întocmit de secretarul Județului 

Alba cu privire la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 

consilierului judeţean Răcuci Claudiu Vasile; 

Luând în considerare demisia domnului Răcuci Claudiu Vasile din funcția de consilier 

județean, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22913/27 decembrie 2016; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - art. 9 alin. 2 lit. a, art. 9 alin. 3, art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 

statutul aleşilor locali cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se ia act de demisia domnului consilier județean Răcuci Claudiu Vasile. 

Art. 2. Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 

consilierului judeţean Răcuci Claudiu Vasile. 

Art. 3. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Național Liberal 

deținut de domnul Răcuci Claudiu Vasile. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Răcuci 

Claudiu Vasile, Partidului Național Liberal - Filiala Alba, Direcției juridică și relații publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

                              

                                                             

 

Înregistrat cu nr. 271 

Alba Iulia,  28 decembrie 2016      



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului consilierului judeţean Răcuci Claudiu Vasile  

 

 

 

Prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 Consiliul Județean Alba a procedat la validarea, în 

ordine alfabetică, prin votul deschis al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr 

de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 

2016, la poziția 23 fiind validat mandatul domnului consilier județean Răcuci Claudiu Vasile. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare calitatea de consilier judeţean încetează 

de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul demisiei. 

Prin solicitarea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22913/27 

decembrie 2016, domnul Răcuci Claudiu Vasile ne  aduce la cunoștință faptul că demisionează 

din funcția de consilier județean.  

Încetarea de drept a mandatului de consilier județean se constată de către consiliul 

judeţean, prin hotărâre, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier 

județean.  

Potrivit prevederilor  art. 12 alin. 1-2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali cu modificările și completările ulterioare „cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. 

h
1
, în situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul 

judeţean, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o 

hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. 

Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de preşedintele 

consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele 

justificative.” 

Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 

2016, inițiez proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului consilierului judeţean Răcuci Claudiu Vasile, înregistrat cu nr. 

271/28 decembrie 2016. 

 

      

               

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 23050/28 decembrie 2016   

 

 

 

 

REFERAT CONSTATATOR 

cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

 a mandatului consilierului judeţean Răcuci Claudiu Vasile  

 

 

 

I. Starea de fapt 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa de constituire din data de 21 iunie 2016, în 

conformitate cu prevederile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3-5, ale art. 31
1
 și ale art. 33 din 

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

ulterioare, ale art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale art. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare a procedat la validarea, în ordine alfabetică, prin votul deschis al 

consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr de 33 consilieri județeni declarați 

aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, la poziția 23 fiind validat 

mandatul domnului consilier județean Răcuci Claudiu Vasile. 

Ca urmare a rezultatului alegerilor parlamentare care au avut loc în data de 11 decembrie 

2016 domnul Răcuci Claudiu Vasile a fost declarat ales deputat în Parlamentul României. 

În data de 27 decembrie 2016 domnul Răcuci Claudiu Vasile a transmis Consiliului 

Județean Alba demisia din funcția de consilier județean (înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 22913/27 decembrie 2016). 

 

 II. Procedura 

 În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, prin 

demisia consilierului județean, consiliului judeţean îi revine sarcina de a adopta în prima şedinţă 

ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia 

apărută şi se declară vacant locul consilierului județean în cauză. 

Pentru a fi adoptată hotărârea de către consiliul județean, legea impune întocmirea unui 

referat constatator semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul judeţului, urmând 

ca referatul constatator să fie însoţit de actele justificative. 

 

III. Reglementări legale aplicabile 

art. 9 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările 

și completările ulterioare : 

„Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

  a) demisie;” 

art. 9 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și 

completările ulterioare : 

„Încetarea de drept a mandatului de consilier se constata de către consiliul local, respectiv 

de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui 

consiliului judeţean sau a oricărui consilier.”  

art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și 

completările ulterioare : 

„Consilierii locali şi consilierii judeţeni pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de 

şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean, care ia act de aceasta. Preşedintele consiliului 

judeţean propune consiliului județean adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se 

declara locul vacant.” 



art. 12 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu 

modificările și completările ulterioare :  

   alin. 1 „Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. h
1
, în situaţiile de încetare a 

mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, 

după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui 

consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul 

consilierului în cauză.” 

   alin. 2 „Hotărârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de 

primar şi de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de 

secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative.” 

 

 IV. Propuneri 

 Adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba prin care: 

1. Se va lua act de demisia domnului consilier județean Răcuci Claudiu Vasile. 

2. Se va constata încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 

consilierului judeţean Răcuci Claudiu Vasile. 

3. Va fi declarat vacant locul de consilier județean din partea Partidului Național Liberal 

deținut de domnul Răcuci Claudiu Vasile. 

Hotărârea adoptată de consiliul județean va fi comunicată: Prefectului Judeţului Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Răcuci Claudiu Vasile, Direcției juridică și 

relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, Partidului Național 

Liberal – Filiala Alba. 

 

Prezentul referat constatator însoțit de demisia domnului Răcuci Claudiu Vasile din 

funcția de consilier județean, (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

22913/27 decembrie 2016), vor sta la baza inițierii proiectului de hotărâre și ulterior adoptării 

hotărârii de către Consiliului Județean Alba. 

 

 

                              

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

                                                                                          

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit  

domnului Morar Lucian Mihai, declarat supleant pe lista Partidului Național Liberal  

la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 

judeţean atribuit domnului Morar Lucian Mihai, declarat supleant pe lista Partidului Național 

Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

- solicitarea nr. 6/16 ianuarie 2017 a Partidului Național Liberal – Filiala Alba privind 

validarea în funcția de consilier județean a domnului Morar Lucian Mihai declarat supleant pe 

lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 

2016, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 761/16 ianuarie 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 870/17 ianuarie 2017 întocmit de secretarul Județului Alba; 
Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. …/26 

ianuarie 2017 a fost declarat vacant (ca urmare a demisiei) locul de consilier județean din partea 

Partidului Național Liberal deținut anterior de domnul Roman Florin Claudiu; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 31 alin. 3 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se validează prin votul deschis al consilierilor județeni mandatul domnului Morar 

Lucian Mihai declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal – 

Filiala Alba la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Alba, în termen de 5 zile de la 

adoptare, sau în cazul absenței de la ședință, de la comunicare. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Partidului Național Liberal – 

Filiala Alba, domnului Morar Lucian Mihai, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

dezvoltare și bugete, Serviciului achiziții și monitorizarea implementării contractelor și Biroului 

resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 24 

Alba Iulia,  17 ianuarie 2017      



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit  

domnului Morar Lucian Mihai, declarat supleant pe lista Partidului Național Liberal la 

alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 

 

 

 

Consiliul Județean Alba, prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 a procedat la validarea, în 

ordine alfabetică, prin votul deschis al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr 

de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 

2016. 

Prin solicitarea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22912/27 

decembrie 2016, domnul Roman Florin Claudiu ne  aduce la cunoștință faptul că demisionează 

din funcția de consilier județean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.  

Partidul Național Liberal – Filiala Alba a comunicat Consiliului Județean Alba adresa nr. 

6/16 ianuarie 2017 prin care a solicitat validarea în funcția de consilier județean a domnului 

Morar Lucian Mihai declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidul Național Liberal 

la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

În aceste condiții, considerăm oportun ca, prin hotărîre, Consiliul Județean Alba să 

procedeze la validarea în funcția de consilier județean a domnului Morar Lucian Mihai. 

Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 

2016, inițiez proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 

domnului Morar Lucian Mihai, declarat supleant pe lista Partidului Național Liberal la alegerile 

locale din data de 5 iunie 2016, înregistrat cu nr. 24/17 ianuarie 2017. 

 

      

               

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr.  870/17 ianuarie 2017   

 

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

cu privire la validarea mandatului de consilier judeţean atribuit  

domnului Morar Lucian Mihai, declarat supleant pe lista Partidului Național Liberal la 

alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 

 

 

I. Starea de fapt 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa de constituire din data de 21 iunie 2016, în 

conformitate cu prevederile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3-5, ale art. 31
1
 și ale art. 33 din 

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

ulterioare, ale art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale art. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare a procedat la validarea, în ordine alfabetică, prin votul deschis al 

consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr de 33 consilieri județeni declarați 

aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. 

În data de 27 decembrie 2016 domnul Roman Florin Claudiu ne aduce la cunoștință 

faptul că demisionează din funcția de consilier județean și implicit de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22912/27 

decembrie 2016). 

Prin adresa Consiliului Județean Alba nr. 307/9 ianuarie 2017 am adus starea de fapt la 

cunoștința Partidului Național Liberal – Filiala Alba, comunicând totodată și demisia transmisă 

autorității noastre de domnul Roman Florin Claudiu. Am solicitat cu această ocazie acestei 

formațiuni politice să ne comunice, în cel mai scurt timp posibil, confirmarea supleantului pe 

lista de candidați a Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pentru 

funcția de consilier județean al cărui mandat să fie validat în ședința ordinară următoare a 

Consiliului Județean Alba. 

Prin adresa nr. 6/16 ianuarie 2017 Partidul Național Liberal – Filiala Alba a comunicat 

Consiliului Județean Alba solicitarea privind validarea în funcția de consilier județean a 

domnului Morar Lucian Mihai declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului 

Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

 

 II. Procedura 

 În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, prin 

demisia consilierului județean, consiliului judeţean îi revine sarcina de a adopta în prima şedinţă 

ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia 

apărută şi să declare vacant locul consilierului județean în cauză. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. a, art. 9 alin. 3, art. 10 și art. 12 din 

Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și completările ulterioare, 

președintele Consiliului Județean Alba a inițiat Proiectul de hotărâre nr. 270/28 decembrie 2016 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 

consilier judeţean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul 

Roman Florin Claudiu, urmând ca acest proiect să fie pus pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 

luna ianuarie 2017. 

Pentru buna funcționare a Consiliului Județean Alba se impune validarea mandatului 

supleantului pe lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal la alegerile locale din 

data de 5 iunie 2016. 



În acest sens va fi sesizată Comisia de validare a mandatelor consilierilor județeni în 

vederea analizei și examinării legalității alegerii consilierului județean cu ocazia alegerilor locale 

din data de 5 iunie 2016 și întocmirii Procesului verbal privind propunerea de validare a 

mandatului de consilier județean pentru domnul Morar Lucian Mihai. 

 

III. Reglementări legale aplicabile 

art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și 

completările ulterioare : 

„Consilierii locali şi consilierii judeţeni pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de 

şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean, care ia act de aceasta. preşedintele propune 

consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declara locul vacant.” 

art. 12 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și 

completările ulterioare :  

   „Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. h
1
, în situaţiile de încetare a mandatului 

înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, 

adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului 

judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului 

în cauză.” 

art. 31 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

„Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune 

consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor”. 

    - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

„Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele 

respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor 

ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data 

validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în 

scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din 

organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale”. 

 

 IV. Propuneri 

 Adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba prin care să fie validat, prin 

votul deschis al consilierilor județeni, mandatul domnului Morar Lucian Mihai declarat 

supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal la alegerile locale din data 

de 5 iunie 2016. 

Hotărârea adoptată de consiliul județean va fi comunicată: Prefectului Judeţului Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, Partidului Național Liberal – Filiala Alba, domnului 

Morar Lucian Mihai, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului 

resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

Prezentul raport de specialitate însoțit de adresa nr. 6/16 ianuarie 2017 Partidului 

Național Liberal – Filiala Alba (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

761/16 ianuarie 2017), vor sta la baza inițierii proiectului de hotărâre și ulterior, împreună cu 

procesul verbal care va fi întocmit de către Comisia de validare la adoptarea hotărârii de către 

Consiliului Județean Alba. 

 

                              

SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Vasile BUMBU 

 

                                                                             

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit  

domnului Comșa Cătălin Răzvan, declarat supleant pe lista Partidului Național Liberal  

la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 

judeţean atribuit domnului Comșa Cătălin Răzvan, declarat supleant pe lista Partidului Național 

Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

- solicitarea nr. 6/16 ianuarie 2017 a Partidului Național Liberal – Filiala Alba privind 

validarea în funcția de consilier județean a domnului Comșa Cătălin Răzvan declarat supleant pe 

lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 

2016, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 761/16 ianuarie 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 871/17 ianuarie 2017 întocmit de secretarul Județului Alba; 
Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. …/26 

ianuarie 2017 a fost declarat vacant (ca urmare a demisiei) locul de consilier județean din partea 

Partidului Național Liberal deținut anterior de domnul Răcuci Claudiu Vasile; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 31 alin. 3 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se validează prin votul deschis al consilierilor județeni mandatul domnului Comșa 

Cătălin Răzvan declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal – 

Filiala Alba la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Alba, în termen de 5 zile de la 

adoptare, sau în cazul absenței de la ședință, de la comunicare. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Partidului 

Național Liberal – Filiala Alba, domnului Comșa Cătălin Răzvan, Direcției juridică și relații 

publice, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului achiziții și monitorizarea implementării 

contractelor și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 25 

Alba Iulia,  17 ianuarie 2017      



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit  

domnului Comșa Cătălin Răzvan, declarat supleant pe lista Partidului Național Liberal la 

alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 

 

 

 

Consiliul Județean Alba, prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 a procedat la validarea, în 

ordine alfabetică, prin votul deschis al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr 

de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 

2016. 

Prin solicitarea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22913/27 

decembrie 2016, domnul Răcuci Claudiu Vasile ne  aduce la cunoștință faptul că demisionează 

din funcția de consilier județean.  

Partidul Național Liberal – Filiala Alba a comunicat Consiliului Județean Alba adresa nr. 

6/16 ianuarie 2017 prin care a solicitat validarea în funcția de consilier județean a domnului 

Comșa Cătălin Răzvan declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidul Național 

Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

În aceste condiții, considerăm oportun ca, prin hotărîre, Consiliul Județean Alba să 

procedeze la validarea în funcția de consilier județean a domnului Comșa Cătălin Răzvan. 

Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 

2016, inițiez proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 

domnului Comșa Cătălin Răzvan, declarat supleant pe lista Partidului Național Liberal la 

alegerile locale din data de 5 iunie 2016, înregistrat cu nr. 25/17 ianuarie 2017. 

 

      

               

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr.  871/17 ianuarie 2017   

 

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

cu privire la validarea mandatului de consilier judeţean atribuit  

domnului Comșa Cătălin Răzvan, declarat supleant pe lista Partidului Național Liberal la 

alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 

 

 

I. Starea de fapt 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa de constituire din data de 21 iunie 2016, în 

conformitate cu prevederile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3-5, ale art. 31
1
 și ale art. 33 din 

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

ulterioare, ale art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale art. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare a procedat la validarea, în ordine alfabetică, prin votul deschis al 

consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr de 33 consilieri județeni declarați 

aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. 

În data de 27 decembrie 2016 domnul Răcuci Claudiu Vasile ne aduce la cunoștință 

faptul că demisionează din funcția de consilier județean (înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 22913/27 decembrie 2016). 

Prin adresa Consiliului Județean Alba nr. 307/9 ianuarie 2017 am adus starea de fapt la 

cunoștința Partidului Național Liberal – Filiala Alba, comunicând totodată și demisia transmisă 

autorității noastre de domnul Răcuci Claudiu Vasile. Am solicitat cu această ocazie acestei 

formațiuni politice să ne comunice, în cel mai scurt timp posibil, confirmarea supleantului pe 

lista de candidați a Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pentru 

funcția de consilier județean al cărui mandat să fie validat în ședința ordinară următoare a 

Consiliului Județean Alba. 

Prin adresa nr. 6/16 ianuarie 2017 Partidul Național Liberal – Filiala Alba a comunicat 

Consiliului Județean Alba solicitarea privind validarea în funcția de consilier județean a 

domnului Comșa Cătălin Răzvan declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului 

Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

 

 II. Procedura 

 În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, prin 

demisia consilierului județean, consiliului judeţean îi revine sarcina de a adopta în prima şedinţă 

ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia 

apărută şi să declare vacant locul consilierului județean în cauză. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. a, art. 9 alin. 3, art. 10 și art. 12 din 

Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și completările ulterioare, 

președintele Consiliului Județean Alba a inițiat Proiectul de hotărâre nr. 270/28 decembrie 2016 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 

consilier judeţean deținute de domnul Răcuci Claudiu Vasile, urmând ca acest proiect să fie pus 

pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna ianuarie 2017. 

Pentru buna funcționare a Consiliului Județean Alba se impune validarea mandatului 

supleantului pe lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal la alegerile locale din 

data de 5 iunie 2016. 

În acest sens va fi sesizată Comisia de validare a mandatelor consilierilor județeni în 

vederea analizei și examinării legalității alegerii consilierului județean cu ocazia alegerilor locale 



din data de 5 iunie 2016 și întocmirii Procesului verbal privind propunerea de validare a 

mandatului de consilier județean pentru domnul Comșa Cătălin Răzvan. 

 

III. Reglementări legale aplicabile 

art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și 

completările ulterioare : 

„Consilierii locali şi consilierii judeţeni pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de 

şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean, care ia act de aceasta. preşedintele propune 

consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declara locul vacant.” 

art. 12 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și 

completările ulterioare :  

   „Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. h
1
, în situaţiile de încetare a mandatului 

înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, 

adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului 

judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului 

în cauză.” 

art. 31 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

„Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune 

consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor”. 

    - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

„Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele 

respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor 

ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data 

validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în 

scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din 

organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale”. 

 

 IV. Propuneri 

 Adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba prin care să fie validat, prin 

votul deschis al consilierilor județeni, mandatul domnului Comșa Cătălin Răzvan declarat 

supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal la alegerile locale din data 

de 5 iunie 2016. 

Hotărârea adoptată de consiliul județean va fi comunicată: Prefectului Judeţului Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, Partidului Național Liberal – Filiala Alba, domnului 

Comșa Cătălin Răzvan, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și 

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

 

Prezentul raport de specialitate însoțit de adresa nr. 6/16 ianuarie 2017 Partidului 

Național Liberal – Filiala Alba (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

761/16 ianuarie 2017), vor sta la baza inițierii proiectului de hotărâre și ulterior, împreună cu 

procesul verbal care va fi întocmit de către Comisia de validare la adoptarea hotărârii de către 

Consiliului Județean Alba. 

 

                              

SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Vasile BUMBU 

 

                                                                             

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la constatarea desființării Camerei Agricole Județene Alba 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba,  convocat  în şedinţa ordinară din luna  ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea desființării Camerei 

Agricole Județene Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 1111/19 ianuarie 2017 întocmit de secretarul Județului Alba; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 17/28 ianuarie 2010 privind înființarea Camerei 

Agricole Județene Alba, prin reorganizarea Oficiului Județean de Consultanță Alba; 

 - Protocolului de predare - primire nr. 4/3 ianuarie 2017/1/3 ianuarie 2017 încheiat între 

Direcția pentru Agricultură Județeană Alba și Camera Agricolă Județeană Alba; 

 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. 2, art. 4 și art. 5 alin. 1 din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru 

reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 

- H.G. nr. 860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor 

pentru agricultură județene ṣi a municipiului Bucureṣti;  

 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 ia act de desființarea, prin efectul legii, a Camerei Agricole Județene Alba, prin 

preluarea activității, a patrimoniului ṣi a personalului de către Direcția pentru Agricultură a 

Județeană Alba. 

Art. 2. Se ia act de Protocolul de predare - primire nr. 4/3 ianuarie 2017/1/3 ianuarie 2017 

încheiat între Direcția pentru Agricultură Județeană Alba și Camera Agricolă Județeană Alba. 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 17/28 ianuarie 2010 privind înființarea 

Camerei Agricole Județene Alba, prin reorganizarea Oficiului Județean de Consultanță 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, Direcției pentru Agricultură 

Județeană Alba; Direcției juridice și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției 

gestiunea patrimoniului și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

       

Înregistrat cu nr. 30 

Alba Iulia, 19 ianuarie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea  

desființării Camerei Agricole Județene Alba 

 

 

  

 Ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea 

unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

direcțiile pentru agricultură județene ṣi a municipiului București se reorganizează. 

 Conform prevederilor art. 2 alin. 1 al acestui act normativ, „se reorganizează direcțiile 

pentru agricultură județene și a municipiului București, instituții publice cu personalitate juridică, 

servicii publice deconcentrate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin 

preluarea activității, patrimoniului și personalului direcțiilor pentru agricultură județene și a 

municipiului București, caselor agronomului, compartimentelor funcționale din subordinea Direcției 

monitorizare inspecții, verificare și control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

precum și ale camerelor agricole județene, structuri care se desființează.” 

 Prin urmare, Camera Agricolă Județeană Alba s-a desființat prin preluarea activității, 

patrimoniului și personalului de către Direcția pentru Agricultură Județeană Alba.   

 Luând în considerare faptul că, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 17/28 ianuarie 

2010 a fost aprobată înființarea Camerei Agricole Județene Alba, prin reorganizarea Oficiului 

Județean de Consultanță Alba, raportat la prevederile Legii nr. 157/2016 privind unele măsuri 

pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale este necesară adoptarea unei hotărâri prin care să se ia act de desființarea 

Camerei Agricole Județene Alba. 

     Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 97 alin. 1 din Legea nr. 

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

41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez 

proiectul de hotărâre cu privire la constatarea desființării Camerei Agricole Județene Alba, proiect 

de hotărâre înregistrat cu nr. 30/19 ianuarie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

SECRETARUL JUDEȚULUI 

NR. 1090/19 ianuarie 2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea  

desființării Camerei Agricole Județene Alba 

 

 

 

Ȋn conformitate cu prevederile H.G. nr. 1609/ 2009 privind înființarea camerelor agricole 

județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în 

subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, a fost adoptată Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 17/28 ianuarie 2010 privind înființarea Camerei Agricole Județene Alba, prin 

reorganizarea Oficiului Județean de Consultanță Alba. 

 Conform prevederilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru 

reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale „se reorganizează direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului 

București, instituții publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate în subordinea 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin preluarea activității, patrimoniului și 

personalului direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, caselor agronomului, 

compartimentelor funcționale din subordinea Direcției monitorizare inspecții, verificare și control 

din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și ale camerelor agricole județene, 

structuri care se desființează.” 

 În același sens sunt și prevederile art. 1 din H.G. nr. 860/2016 privind organizarea, 

funcționarea ṣi stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene ṣi a municipiului 

Bucureṣti. 

Raportat la prevederile legale invocate mai sus, între Direcția pentru Agricultură Județeană 

Alba și Camera Agricolă Județeană Alba a fost încheiat Protocolul de predare - primire nr. 4/3 

ianuarie 2017/1/3 ianuarie 2017. 

Art. 4 alin. 4 din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor 

structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prevede 

că „personalul prevăzut la alin. 1 se preia în cadrul direcţiilor pe funcţii corespunzătoare, în limita 

numărului maxim de posturi prevăzut la art. 3 alin. 2, în condiţiile legii”, iar art. 5 alin. 1 din 

același act normativ prevede că „patrimoniul direcţiilor se constituie prin preluarea patrimoniului 

structurilor desfiinţate, pe baza situaţiilor financiare întocmite la data încetării activităţii, potrivit art. 

28 alin. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la intrarea în 

vigoare a legii”. 

 Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, consider că este necesară 

adoptarea unei hotărâri prin care să se ia act de desființarea Camerei Agricole Județene Alba, motiv 

pentru care proiectul de hotărâre cu privire la constatarea desființării Camerei Agricole Județene 

Alba este oportun și corespunde cu dispoziţiile legale de domeniu. 

 

  

SECRETARUL JUDEŢULUI 

VASILE BUMBU 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor terenuri - monumente 

istorice situate administrativ în comuna Roşia Montană, sat Ignăţeşti, judeţul Alba 
 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilelor teren intravilan în suprafaţă de 2957 mp. înscris în CF 73757 Roșia 

Montană sub nr. top. 2484/2/1/5 şi teren extravilan în suprafaţă de 2555 mp. înscris în CF 73759 

Roșia Montană sub nr. top. 2484/2/1/4,  situate administrativ în comuna Roşia Montană, sat 

Ignăţeşti, judeţul Alba, monumente istorice; 

- raportul de specialitate nr. 511/11 ianuarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 11/9 ianuarie 2017 a Direcţiei Judeţene de pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 449/10 ianuarie 2017. 

Având ân vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Alba asupra 

imobilelor terenuri situate administrativ în comuna Roşia Montană, sat Ignăţeşti, judeţul Alba, 

având ca proprietar pe doamna Pantea Elena în cotă de 1/1 părţi, imobile înscrise în Lista 

Monumentelor Istorice 2015, în situl arheologic de grupa A Situl arheologic Alburnus Maior - 

Roşia Montană, cod LMI 2015 AB-I-s-A-00065, cu datele de identificare: CF nr. 73757 Roșia 

Montană, nr. top. 2484/2/1/5 teren intravilan, respectiv CF nr. 73759 Roșia Montană, nr. top. 

2484/2/1/4 teren extravilan, conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.   

Art. 2. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene 

pentru Cultură Alba, Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi 

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

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

         

Înregistrat cu nr. 9 

Alba Iulia, 11 ianuarie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune  

asupra imobilelor terenuri - monumente istorice situate administrativ  

în comuna Roşia Montană, sat Ignăţeşti, judeţul Alba 

 

 

 

 Prin adresa nr. 11/9 ianuarie 2017 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 

nr. 449/10 ianuarie 2017, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea doamnei 

Pantea Elena privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor terenuri situate în 

comuna Roşia Montană, sat Ignăţeşti, judeţul Alba. 

Doamna Pantea Elena, în calitate de proprietară în cotă de 1/1 asupra imobilelor terenuri 

situate în comuna Roşia Montană, sat Ignăţeşti, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 73757 Roșia 

Montană, nr. top. 2484/2/1/5, teren intravilan în suprafaţă de 2957 mp., respectiv CF nr. 73759 

Roșia Montană, nr. top. 2484/2/1/4, teren extravilan în suprafaţă de 2555 mp., înscrise în Lista 

Monumentelor istorice, în situl arheologic de grupa A Situl arheologic Alburnus Maior - Roşia 

Montană, cod LMI 2015 AB-I-s-A-00065 îşi exprimă intenţia de a vinde imobilele respective. 

Prin adresa nr. 11/9 ianuarie 2017, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba își declină  

exercitarea dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea imobilelor în cauză, către autorităţile 

administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

ale art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, 

iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 9 din 11 ianuarie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE,                                     

   Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 511 / 11.01.2017 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune  

asupra imobilelor terenuri - monumente istorice situate administrativ  

în comuna Roşia Montană, sat Ignăţeşti, judeţul Alba 

 

 

 

Doamna Pantea Elena, în calitate de proprietară în cotă de 1/1 asupra imobilelor terenuri 

intravilane situate în comuna Roşia Montană, sat Ignăţeşti, judeţul Alba, prin adresa înregistrată la 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba cu nr. 11/9 ianuarie 2017, anunţă intenţia de vânzare a 

imobilelor respective.  

Imobilele sunt înscrise în CF nr. 73757 Roșia Montană sub nr. top. 2484/2/1/5, teren 

intravilan în suprafaţă de 2957 mp.,  și CF 73759 Roșia Montană sub nr. top. 2484/2/1/4, teren 

extravilan în suprafaţă de 2555 mp., fiind înscrise în Lista Monumentelor Istorice, în situl 

arheologic de grupa A Situl arheologic Alburnus Maior - Roşia Montană, cod LMI 2015 AB-I-s-

A-00065. 

Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate în 

proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile 

exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa A”.  

Potrivit prevederilor art. 4 alin. 7 din același act normativ „termenul de exercitare a 

dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înştiinţării, 

documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după 

caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; titularii 

dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării 

dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se negociază cu vânzătorul”. 

 În situaţia în care, conform prevederilor art. 4 alin. 8 din actul normative invocate anterior, 

„Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 

Culturii şi Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la 

alin. 7, acest drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 

zile”.  

Prin urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, 

respectiv Consiliul Judeţean Alba şi Primăria Comunei Roşia Montană. 

Faţă de cele menționate mai sus, Consiliul Judeţean Alba trebuie să se pronunţe dacă îşi 

exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilelor mai sus menţionate. 

Consider că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilelor terenuri, prin 

urmare propun adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus 

menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul 

judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, şi a Legii nr 422/2001, 

privind protejarea monumentelor istorice,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 

 

 

GF/GF 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea valorii de inventar a drumului județean  „DJ107: Alba Iulia (DN1) - Teleac 

- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca 

Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”, ca urmare a 

realizării unor lucrări de investiții la tronsonul II, de la km 19+600 la km 26+600 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a 

drumului județean „DJ107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - 

Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - 

limită Județul Mureș”, ca urmare a realizării unor lucrări de investiții la tronsonul II, de la km 19+600 

la km 26+600; 

- raportul de specialitate nr. 491/11 ianuarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- nota contabilă – Cheltuieli totale aferente obiectivului de investiții „DJ107: Alba Iulia (DN1) - 

Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca 

Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”, km. 19+600 - km. 

30+035, tronsonul II de la km. 19+600 la km. 26+600, Județul Alba”; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 19975/10 noiembrie 2016 privind 

lucrarea „Modernizare drum județean DJ107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - 

Colibi - Secășel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - 

Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”, km. 19+600 - km. 30+035, tronsonul II de la km. 19+600 la 

km. 26+600, Județul Alba”; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial 

instituțiilor publice, 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a drumului județean „DJ107: Alba Iulia 

(DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sîncel 

- Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”,  cuprins 

la poziția cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, de 

la valoarea de 57.686.054,80 lei la valoarea de 61.592.359,30 lei, ca urmare a recepționării  

obiectivului de investiții „Modernizare drum județean DJ107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - 

Jidvei - Sîntmărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”, km. 19+600 - km. 30+035, tronsonul II 

de la km. 19+600 la km. 26+600, Județul Alba”. 



Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba; Direcției gestionarea 

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

Alba. 

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 8 

Alba Iulia, 11 ianuarie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a drumului județean  „DJ107: 

Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergăul Mare - Veza - 

Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul 

Mureș”, ca urmare a realizării unor lucrări de investiții la tronsonul II, de la km 19+600 la km 

26+600 

 

 

Pe parcursul anilor 2015 și 2016, Consiliul Județean Alba a efectuat lucrări de investiții la 

obiectivul „Modernizare drum județean DJ107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - 

Colibi - Secășel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - 

Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”, km. 19+600 - km. 30+035, tronsonul II de la km. 19+600 la 

km. 26+600, Județul Alba”, valoarea totală a lucrărilor recepționate, încluzând lucrări de modernizare, 

asistență tehnică proiectant și comisioane Inspectoratului de Stat în Construcții, ridicându-se  la suma 

de 3.906.304,50 lei. 

Lucrarea menționată este amplasată pe drumul judeţean  „DJ107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - 

Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - 

Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”. Acest drum județean este cuprins 

în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba la poziția cu nr. crt. 45, cu o 

valoare de inventar de 57.686.054,80 lei. 

Ţinând seama de cele menţionate, propun aprobarea modificării valorii de inventar a drumului 

județean DJ107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergăul 

Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - limită 

Județul Mureș, cuprins la poziția cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 

al Județului Alba, de la valoarea de 57.686.054,80 lei la valoarea de 61.592.359,30 lei, ca urmare a 

recepționării  unor lucrări de modernizare.  

Având în vedere cele expuse, în temeiul prevederilor art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 

41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul 

de hotărâre înregistrat sub nr. 8 din 11 ianuarie 2017.  

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 491/11.01.2017 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a drumului județean  „DJ107: 

Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergăul Mare - Veza - 

Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntărie - Cetatea de Baltă - limită Județul 

Mureș”, ca urmare a realizării unor lucrări de investiții la tronsonul II, de la km 19+600 la km 

26+600 

 

Drumul judeţean „DJ107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 

Secășel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de 

Baltă - limită Județul Mureș” este cuprins la poziția cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Alba, cu o valoare de 57.686.054,80 lei, inventar atestat prin H.G.nr. 

974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și 

comunelor din Județul Alba, modificată și completată de H.G. nr.831/2014. 

Prin Procesul verbal nr. 19975/10 noiembrie 2016, s-au recepţionat lucrările la obiectivul de 

investiţii „Modernizare drum județean DJ107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - 

Colibi - Secășel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - 

Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”, km. 19+600 - km. 30+035, tronsonul II de la km. 19+600 la 

km. 26+600, Județul Alba”, executate în cadrul contractului de lucrări nr. 17135/16 septembrie 2015, 

încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și SC Newamport Asfalt SRL, valoarea totală 

a lucrărilor de reparaţii, ridicându-se  la suma de 3.906.304,50 lei.  

Conform notei contabile a Compartimentului contabilitate-financiar, cheltuielile totale aferente 

obiectivului de investiții „Modernizare drum județean DJ107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - 

Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”, km. 19+600 - km. 30+035, tronsonul II 

de la km. 19+600 la km. 26+600, Județul Alba”, sunt în sumă de 3.906.304,50 lei și se compun din: 

- lucrări modernizare 3.884.485,29 lei, 

- asistență tehnică proiectant 2.400,00 lei, 

- comisioane plătite Inspectoratului de Stat în Construcții 0,1% + 0.5% 19.419,21 lei. 

În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a drumului județean               

„DJ107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergăul Mare - Veza 

- Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”, 

de la valoarea de 57.686.054,80 lei la valoarea de 61.592.359,30 lei, ca urmare a recepționării  

obiectivului de investiții mai sus menţionat. 

   Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 

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

modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

gestionarea patrimoniului judeţului, va permite actualizarea valorii de inventar a bunului imobil 

„DJ107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergăul Mare - Veza 

- Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”, 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 45  în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, ca urmare a recepţionării la terminarea lucrărilor de investiţii, potrivit legii. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

A.B./A.B. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unei cote de 

½  părți asupra unui teren, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și din administrarea 

Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și 

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului  „Amenajare bază 

de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș” 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Orașului 

Ocna Mureș, pentru transmiterea unei cote de ½  părți asupra unui teren, din domeniul public al 

Orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în domeniul 

public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului  

„Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș”; 

- raportul de specialitate nr. 963/18 ianuarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 160/2015 privind 

aprobarea Acordului de asociere între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Orașul Ocna 

Mureș prin Consiliul Local în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate și Proiectul tehnic pentru 

obiectivul de interes comun „Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș”;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 

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

- art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se încuviințează cererea adresată Orașului Ocna Mureș cu privire la transmiterea unei 

cote de ½ părți asupra terenului înscris în CF 79103 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79103, în 

suprafață de 5328 mp și asupra terenului înscris în CF 79104 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79104, în 

suprafață de 5328 mp, situate administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n., din domeniul 

public al Orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în 

domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării 

obiectivului „Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș”. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al orașului 

Ocna Mureș și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU         
Înregistrat cu nr. 29 

Alba Iulia, 18 ianuarie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Orașului Ocna Mureș, pentru 

transmiterea unei cote de ½  părți asupra unui teren, din domeniul public al Orașului Ocna 

Mureș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în domeniul public al 

Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului  

„Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș” 

 

 

 

 Județul Alba în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului pentru perioada 2014-2020 a 

cuprins ca obiectiv prioritar valorificarea prin turism a patrimoniului cultural și natural.  

 Direcțiile strategice ale dezvoltării teritoriale vizează coeziunea și competitivitatea, punând 

bazele unei platforme comune de dezvoltare durabilă a județului ghidând integrarea și  coordonarea 

politicilor sectoriale cu cele teritoriale. În acest scop creșterea competitivității orașelor, prin 

atragerea de noi investiții, prin promovarea patrimoniului natural și cultural, prin realizarea de 

investiții publice și forme de management adecvat contribuie la integrarea acestora în politici 

regionale active în dezvoltarea turismului. 

 Prin programul de creștere a atractivității turistice și de agrement a teritoriilor urbane 

Consiliul Județean Alba a stabilit inițierea și susținerea de proiecte pentru modernizarea salinelor 

terapeutice din Ocna Mureș, în acord cu intenția orașului Ocna Mureș de a realiza o stațiune 

balneoclimaterică de interes local. 

 Având în vedere potențialul balnear al apelor  care se află pe locul vechii saline, valorificarea 

acestuia prin construirea unui complex de băi sărate, care să renască tradiția vechilor „Băi Sărate”, 

devine o necesitate pentru sănătatea tuturor celor ce ar putea beneficia de pe urma acestor resurse, 

astfel că noua bază de tratament va deservii atât locuitorii orașului Ocna Mureș cât și întreaga zonă 

limitrofă și nu numai.  

Pentru realizarea în comun cu orașul Ocna Mureș a obiectivului de investiții „Amenajare 

bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș” se impune trecerea cotei de ½ din terenul 

aferent investiției, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și administrarea Consiliului Local al 

Orașului Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean 

Alba.    

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. 

1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat sub nr. 29 din  18 ianuarie 2017. 

  

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 963/18.01.2017 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Orașului Ocna Mureș, pentru 

transmiterea unei cote de ½  părți asupra unui teren, din domeniul public al Orașului Ocna 

Mureș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în domeniul public al 

Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului  

„Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș” 

 

 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 160/24 septembrie 2015 privind aprobarea 

Acordului de asociere între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și orașul Ocna Mureș prin 

Consiliul Local Ocna Mureș în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate și Proiectul tehnic pentru 

obiectivul de interes comun „Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș”, 

constituie temeiul cooperării între Consiliul Județean Alba și Consiliul Local Ocna Mureș în 

realizarea obiectivului de interes comun mai sus menționat. 

În baza Acordului de asociere, Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Orașul Ocna 

Mureș prin Consiliul Local Ocna Mureș sunt parteneri în cotă de ½ în realizarea Studiului de 

fezabilitate și Proiectul tehnic pentru obiectivului  de investiții „Amenajare bază de tratament și 

agrement în orașul Ocna Mureș. 

Pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare bază de tratament și agrement în 

orașul Ocna Mureș” se impune trecerea din domeniul public al orașului Ocna Mureș și administrarea 

Consiliului Local Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului 

Județean Alba în cotă de ½ a imobilului teren identificat după cum urmează: 

- CF 79103, cu nr. cadastral 79103 Ocna Mureș, în suprafață de 5328 mp, situat 

administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n., jud. Alba.  

- CF 79104, cu nr. cadastral 79104 Ocna Mureș, în suprafață de 5328 mp, situat 

administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n., jud. Alba. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „trecerea unui bun din 

domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în 

domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a 

consiliului local, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public judeţean”. 

Pentru realizarea obiectivului de interes comun „Amenajare bază de tratament și agrement 

Ocna Mureș” propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în considerarea aspectelor mai sus 

menţionate, precum şi a prevederilor art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 91 alin. 1 lit. c 

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

ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului 

public al  judeţului și în condiţiile legii, modificarea în mod corespunzător a Inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului  public al Judeţului Alba. 

 

 DIRECTOR EXECUTIV 

               Ioan BODEA 

 

 

 

N.R./N.R 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, asupra unui imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba - proprietate publică a Județului Alba și aprobarea 

constituirii dreptului de administrare în favoarea Instituției  

Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba  

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie  2017; 

  Luând în dezbatere: 

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

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unui imobil situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba - proprietate 

publică a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Instituției  

Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba; 

     - raportul de specialitate nr. 1146/19 ianuarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa Avocatului Poporului nr. 13/12 ianuarie 2017 înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 617/12 ianuarie 2017;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 6/2014 

privind încetarea dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, asupra 

imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2, proprietate privată a județului 

Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecție Copilului Alba asupra acestui imobil; 

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 29 alin 1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea Instituției 

Avocatul Poporului, cu modificările și completările ulterioare; 

       - art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 9 alin. 1, art. 9 alin 5 și anexa 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Instituţiei Avocatul Poporului, republicat, cu modificările și completările ultrioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba asupra suprafeței utilă de 81,81 mp din imobilul „Clădire 

birouri” – construcție în suprafață de 136 mp, înscris în C.F. nr. 72761 Alba Iulia, cu nr. 

cadastral 72761 și nr. top. 2005/2 situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2. 

Art. 2.  Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Instituției Avocatul 

Poporului prin Biroul Teritorial și Centru Zonal Alba asupra suprafeței utilă de 54,48 mp din 

imobilul „Clădire birouri” – construcție în suprafață de 136 mp, înscris în C.F. nr. 72761 Alba 

Iulia, cu nr. cadastral 72761 și nr. top. 2005/2.   



Art. 3. Predarea – preluarea imobilului și spațiului menționat la art. 1 și art. 2 din 

prezenta hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate. 

Art. 4. Plata cheltuielilor cu utilitățile (apă, canalizare, salubritate, energie electrică, 

energie termică, etc.) de către Instituției Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba se va face 

pe bază unui protocol, care va conține în mod obligatoriu modalitățile de calcul și termenele de 

plată. 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Instituției Avocatul Poporului prin 

Biroul Teritorial și Centru Zonal Alba, Direcției Juridică și relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

                                                AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                                      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                              Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 34 

Alba Iulia,  19  ianuarie 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind  încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, asupra unui imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba - proprietate publică a Județului Alba și aprobarea 

constituirii dreptului de administrare în favoarea Instituției  

Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba  

 

 

 

Imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul 

Alba, având destinația „Clădire birouri” – construcție în suprafață de 136 mp, înscris în C.F. nr. 

72761 Alba Iulia, cu nr. cadastral 72761 și nr. top. 2005/2, este proprietate publică a Județului 

Alba. 

Prin Hotărârea  Consiliului Județean Alba nr. 32/25 februarie 2013 privind aprobarea 

schimbării sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și 

transmiterii în administrarea acestei instituții a imobilului situat în municipiul Alba Iulia, b-dul 

1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a Județului Alba, instituția menționată anterior, 

subordonată Consiliului Județean Alba și-a mutat sediul în imobilul mai sus menționat.  

Prin adresa nr. 13/12 ianuarie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 617/12 ianuarie 2017, Avocatul Poporului prin Biroul Teritorial și Centru Zonal Alba 

solicită un spațiu necesar funcționării activității Biroului Teritorial Alba Iulia (cu competență 

jurisdicțională pentru județele Alba, Sibiu și Hunedoara) și a Centrului Zonal Alba privind 

prevenirea torturii în locurile de detenție (cu competență jurisdicțională pentru județele Alba, 

Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureș, Maramureș, Sălaj, 

Satu Mare și Sibiu) întrucât spațiul actual în care își desfășoară activitatea nu va mai fi 

disponibil. 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin 1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și 

funcționarea Instituției Avocatul Poporului, cu modificările și completările ulterioare „Instituţia 

Avocatul Poporului va organiza birouri teritoriale, în vederea realizării atribuţiilor ce îi revin, 

potrivit prezentei legi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. Preşedinţii 

consiliilor judeţene şi primarii vor asigura spaţiile necesare pentru funcţionarea birourilor 

teritorialeˮ. 

Întrucât imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2 este neocupat 

prin mutarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba în 

imobilul situat în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba, propun 

darea în administrarea instituției Avocatului Poporului  - Biroul Teritorial și Centru Zonal Alba a 

unei părți din imobilul având datele de identificare mai sus. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

ale art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, 

iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 34 din  19 ianuarie  2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
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Raport de specialitate 

privind  încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, asupra unui imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba - proprietate publică a Județului Alba și aprobarea 

constituirii dreptului de administrare în favoarea Instituției  

Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba 

 

Prin adresa nr. 13/12.01.2017, înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 

617/12.01.2017, Instituția Avocatul Poporului prin Biroul Teritorial și Centru Zonal Alba solicită 

un spațiu necesar funcționării activității Biroului Teritorial Alba Iulia (cu competență 

jurisdicțională pentru județele Alba, Sibiu și Hunedoara) și a Centrului Zonal Alba privind 

prevenirea torturii în locurile de detenție (cu competență jurisdicțională pentru județele Alba, 

Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureș, Maramureș, Sălaj, 

Satu Mare și Sibiu) întrucât spațiul actual în care își desfășoară activitatea nu va mai fi 

disponibil. 

Imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2, proprietatea județului 

Alba, format din „Clădire birouri” – construcții în suprafață de 136 mp, înscris în C.F. nr. 72761 

Alba Iulia, cu nr. cadastral 72761 și nr. top. 2005/2 este cuprins la poziția 18 din anexa nr. 2 a 

Hotărârii Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului 

Alba, cu modificările și completările ulterioare. Conform Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

6/30.01.2014, s-a aprobat constituirea dreptului de administrare asupra bunului imobil mai sus 

menționat către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, instituție 

publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Alba, pe o 

perioadă nedeterminată. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 146/24.09.2015 s-a aprobat încetarea 

dreptului de administrare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

asupra bunului spațiu, în suprafață utilă de 24,70 mp, situat în imobilul „Clădire birouri” din 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, acesta revenind în administrarea Consiliului 

Județean Alba, restul suprafeței utile de 81,81 mp rămânând în administrarea Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. 

Conform art. 29 alin 1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea 

Instituției Avocatul Poporului, cu modificările și completările ulterioare ”Instituţia Avocatul 

Poporului va organiza birouri teritoriale, în vederea realizării atribuţiilor ce îi revin, potrivit 

prezentei legi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. Preşedinţii 

consiliilor judeţene şi primarii vor asigura spaţiile necesare pentru funcţionarea birourilor 

teritoriale”. 

Pentru soluționarea favorabilă a cererii Instituției Avocatului Poporului prin Biroul 

Teritorial și Centru Zonal Alba, propun retragerea dreptului de administrare a Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra suprafeței utile de 81,81 mp din imobilul 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2 – „Clădire birouri” – 

construcție în suprafață de 136 mp, înscris în C.F. nr. 72761 Alba Iulia, cu nr. cadastral 72761 și 

nr. top. 2005/2, suprafaţă neutilizată și constituirea dreptului de administrare în favoarea 

Instituţiei Avocatului Poporului prin Biroul Teritorial și Centru Zonal Alba asupra spațiului 

format din două încăperi, în suprafață utilă de 54,48 mp.  

Predarea – preluarea imobilului și spațiului menționat se face pe bază de protocol încheiat 

între părțile interesate. Plata cheltuielilor cu utilitățile (apă, canalizare, salubritate, energie 

electrică, energie termică, etc.) de către Instituției Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba se 

va face pe bază unui protocol, care va conține în mod obligatoriu modalitățile de calcul și 

termenele de plată. 

În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor Legii nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările 



ulterioare, ale art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 91–(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul 

judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului şi ale art. 91–(4), lit. a) 

potrivit cărora Consiliul judeţean hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea 

bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes 

judeţean, în condiţiile legii, propun adoptarea proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanţării reabilitării  

Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”  

 

  Preambul 

  Aniversăm cu respect în fiecare an Ziua Naţională a României la 1 Decembrie, prilej de 

rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea statului naţional român. Aniversarea 

Zilei Naţionale este un moment de excepţie în afirmarea identităţii și tradiţiilor naţionale 

  Marea Unire reprezintă apogeul unei istorii milenare, prin intrarea României în concertul 

marilor națiuni europene moderne, Centenarul acestui eveniment trebuie să aducă o conștientizare a 

eforturilor, sacrificiilor și talentului pus la temelia construcției naționale de către cetățeni români de 

toate etniile, care au ilustrat cultura și spiritualitatea națională. 

  Adunarea Naționalǎ de la Blaj de la 1848 în cadrul căreia românii ardeleni au adoptat 

programul Revoluţiei române din Transilvania, „Petiţiunea Naţională” a materializat hotărârea 

poporului exprimată elocvent prin dezideratul „Noi vrem să ne unim cu Ţara!” şi demonstrează cu 

pregnanţă rolul determinant al poporului în lupta pentru înfăptuirea unităţii naţionale. Acest 

eveniment reprezintǎ un moment de importanțǎ maximǎ ȋn istoria românilor.  

  In acest context Blajul a devenit un important centru al conştiinţei naţionale româneşti, rol 

asumat şi prețuit de cǎtre toți românii. 

  Dimensiunile proiectului de celebrare a 100 de ani de la Marea Unire şi a sǎrbǎtoririi a 170 

de ani de la Adunarea Naționalǎ de la 1848 de pe Câmpia Libertǎtii Blaj, în perioada 2016-2022, 

impun, la nivelul Județului Alba, o colaborare largǎ şi susținutǎ din partea tuturor instituțiilor publice 

și private a căror activitate are tangențe cu aceste demersuri, cu scopul de a omagia trecutul şi a privi 

cu incredere spre viitor. 

  Asa cum sublinia si istoricul Florin Constantiniu, “…Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne 

pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale 

nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii 

naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, 

un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul 

dorit. [...] 

  

Având ȋn vedere rolul Consiliului Judetean Alba: 

- de a hotărî, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-

teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale 

autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune; 

- de a coopera cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu 

deţinătorii şi administratorii acestora, precum şi cu instituţiile publice şi organizaţiile 

neguvernamentale din domeniul protejării monumentelor istorice şi de ai sprijini în condiţiile legii; 

- de a participa la finanțarea lucrǎrilor de protejare a monumentelor istorice. 

Luând în considerare prevederile  Programul de guvernare 2017-2020, care specificǎ faptul 

cǎ: 

- „Valorificarea patrimoniului cultural imaterial  şi conservarea patrimoniului construit ar 

trebui să reprezinte principalele urgenţe ale politicilor publice culturale.....” 

- „Un punct central în activitatea Ministerului Culturii îl va constitui pregătirea Centenarului 

Marii Uniri. Acest proiect, în mare măsură memorial şi ştiinţific, trebuie corelat, însă, cu un al 

doilea proiect, de această dată dedicat direct societăţii şi culturii române vii: o „autostradă” 

culturală, care să lege, prin manifestări înrudite, capitalele Marii Uniri (Bucureşti, Alba Iulia, 

Chişinău, Cernăuţi). De această autostradă vor fi legate şi alte localităţi româneşti (Timişoara, 

Lugoj, Blaj, Arad, Sibiu, Iaşi, Craiova, Constanţa), al căror rol istoric în pregătirea şi desfăşurarea 

actului de la 1 Decembrie 1918 este cunoscut”. 



- „Dimensiunile acestui proiect cultural de celebrare a 100 de ani de la Marea Unire impun o 

colaborare mai amplă din partea tuturor instituţiilor publice şi private a căror activitate are tangenţe 

cu aceste demersuri” 

- „Avem şansa ca, odată cu acest proiect dedicat Marii Uniri, să conturăm şi un prim proiect 

real post-aderare, care să sintetizeze obiectivele şi aspiraţiile României europene şi să contribuie, 

astfel, la democratizarea culturii ca element definitoriu al cetăţeniei active, prin măsuri accesibile 

publicului larg” 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării reabilitării 

Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” ; 

- raportul de specialitate comun nr. 1145/19 ianuarie 2017 al Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, al Direcției dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 1074/19 ianuarie 2017 a Consiliului local al municipiului Blaj, ȋnregistratǎ la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 1142/19 ianuarie 2017 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 4 lit. d și art. 91 alin. 6 lit. c 

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

ulterioare;  

- art. 38 alin. 2, art. 38 alin. 3  și art. 45 alin. 1 lit. e din Legea nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

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

- Anexei nr. 2 „PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020” a Hotărârii Parlamentului 

României nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului; 

- Ordinului nr. 2828 din 24 decembrie 2015 al ministrului culturii 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004 privind 

aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu 

modificările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1.  Se aprobǎ asigurarea cofinanțării acordate din bugetul local al Judeţului Alba pe anul 

2017, alături de municipiul Blaj, pentru reabilitarea Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia 

Libertǎții Blaj” prin realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății și 

ȋmprejmuire”. 

Art. 2. Cofinanţarea Județului Alba este în sumă de 3.000.000 lei din valoarea totală a  

proiectului „Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății și ȋmprejmuire”, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Cofinanţarea se asigură în două tranşe pe baza solicitărilor şi a raportului de progres 

însoţit de documente justificative, întocmite de Municipiul Blaj şi înregistrate la Judeţul Alba. 

Art. 4. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Serviciul pentru 

implementarea Programului Alba - România 100 şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean 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, Municipiului Blaj,  

Serviciului pentru implementarea Programului Alba – România, Direcţiei dezvoltare şi bugete și  

                                      AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

Înregistrat cu nr. 33 

Alba Iulia,  19  ianuarie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 33/19 ianuarie 2017    

 

     

 

 

Reabilitare Monumentul istoric „Ansamblul Câmpia Libertății Blaj”  

 

Cofinanţarea Județului Alba în sumă de 3.000.000 lei, din: 

 

  

 

 Amenajare Ansamblul Câmpia Libertatii și imprejmuire în valoare de 3.558.453,79 lei, din 

care: 

   - valoarea lucrării - 3.511.095,00 lei 

   - valoare dirigenție șantier 30.514,77 lei 

   - taxe - 16.844,02 lei 

 

 Gazonare și irigații Câmpia Libertății în valoare estimată de 1.655.282,86 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare privind aprobarea cofinanţării reabilitării  

monumentului istoric "Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj"  

 

 

 

Motto:"În istoria poporului român ziua de 1 Decembrie 

 va fi pentru toate timpurile viitoare  

cea mai frumoasă sărbătoare" - Vasile Goldiş 

 

 

 

 Prin adresa Municipiului Blaj nr. 1074/19.01.2017 ȋnregistratǎ la registratura Consiliului 

Județean Alba sub nr. 1142/19.01.2017, se solicitǎ o contribuție ȋn valoare de 3.000.000 lei pentru 

Amenajare Ansamblul "Câmpia Libertăţii Blaj" si imprejmuire, proiect care are valoarea totalǎ de 

5.213.736,65 lei, cu scopul de a reuşi realizarea unui proiect care depǎşeşte interesul local, fiind ȋn 

esențǎ un proiect de anvergurǎ naționalǎ care ține de lupta românilor pentru unitate naționalǎ. 

Programul de guvernare 2017-2020 acordǎ o atenție sporitǎ aniversǎrii Centenarului atât pe 

plan național cât şi internațional prin mǎsuri care sǎ marcheze şi punǎ ȋn valoare acest eveniment 

atât de important pentru toți românii. 

Prevederile acestui document, ȋn capitolul alocat culturii, specificǎ faptul cǎ "Un punct 

central în activitatea Ministerului Culturii îl va constitui pregătirea Centenarului Marii Uniri. 

Acest proiect, în mare măsură memorial şi ştiinţific, trebuie corelat, însă, cu un al doilea proiect, 

de această dată dedicat direct societăţii şi culturii române vii: o "autostradă" culturală, care să 

lege, prin manifestări înrudite, capitalele Marii Uniri (Bucureşti, Alba Iulia, Chişinău, Cernăuţi). 

De această autostradă vor fi legate şi alte localităţi româneşti (Timişoara, Lugoj, Blaj, Arad, Sibiu, 

Iaşi, Craiova, Constanţa), al căror rol istoric în pregătirea şi desfăşurarea actului de la 1 

Decembrie 1918 este cunoscut" specificând faptul cǎ "Dimensiunile acestui proiect cultural de 

celebrare a 100 de ani de la Marea Unire impun o colaborare mai amplă din partea tuturor 

instituţiilor publice şi private a căror activitate are tangenţe cu aceste demersuri" 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatǎ, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare, prevede la art.38 urmǎtoarele:  

(2) Contribuţia financiară a consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, după 

caz, poate să acopere integral sau parţial costul lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor 

istorice care fac parte din grupa B, precum şi, individual sau prin cofinanţare, costul lucrărilor de 

protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unităţii 

administrativ-teritoriale respective. 

 (3) Contribuţia financiară a statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale poate fi 

asigurată prin cofinanţare, precum şi în parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane 

fizice sau juridice. 

"Ansamblul Câmpia Libertății Blaj" se afla in municipiului Blaj, si este identificat in Lista 

monumentelor istorice 2015 cod LMI: AB-III-a-B-00408 sub titulatura Ansamblul "Câmpia 

Libertăţii - 24 de busturi de personalităţi ale istoriei şi culturii româneşti din secolul XIX".  

Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte valorizarea monumentului istoric şi crearea unui 

spaţiu optim rezolvat din punct de vedere funcţional si estetic, maximizând impactul istoric al 

acestui monument. 

   



 Cofinanțarea va fi acordatǎ din bugetul local al Judeţului Alba pe anul 2017 pentru 

reabilitarea monumentului istoric "Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj" prin realizarea obiectivului 

de investiţii "Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății si ȋmprejmuire". 

 Cofinanţarea se asigură în două tranşe pe baza solicitărilor şi a raportului de progres însoţit 

de documente justificative, întocmite de Primaria Blaj şi înregistrate la Consiliul Judeţean Alba. 

Având in vedere: 

- Hotărârea nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului - Anexa nr. 2 

"PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020"; 

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatǎ, cu modificǎrile 

şi completǎrile ulterioare; 

- Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea administrației publice locale  nr. 215/2001, republicatǎ, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare, art 91, alin(1)  lit b 

  

 În temeiul art. 41 - (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

Alba, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez prezentul proiect de hotărâre privind 

asocierea Județului Alba prin Consiliul Judetean Alba cu Municipiul Blaj prin Consiliul Local al 

municipiului Blaj ȋn vederea reabilitǎrii şi punerii ȋn valoare a monumentului istoric "Ansamblul 

Câmpia Libertǎții Blaj". 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA   
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CONSILIUL JUDETEAN 

Serviciul pentru implementarea  

Programului Alba - România 100 

Direcția de Dezvoltare şi Bugete 

Direcția Juridicǎ şi Relații Publice 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea cofinanţării reabilitării  

monumentului istoric "Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj"  

 

  

  

Având ȋn vedere: 

- Hotărârea nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului - Anexa nr. 2 

"PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020"; 

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatǎ, cu 

modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicatǎ, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare; 

- Ordinului nr. 2828 din 24 decembrie 2015 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 

2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei 

monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare; 

- Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

Ziua Naţională a României la 1 Decembrie, aniversatǎ ȋn fiecare an, constituie prilej de 

rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea statului naţional român.  

Aniversarea Zilei Naţionale este un moment de excepţie în afirmarea identităţii și tradiţiilor 

naţionale 

Marea Unire reprezintă apogeul unei istorii milenare, prin intrarea României în concertul 

marilor națiuni europene moderne, Centenarul acestui eveniment trebuind să aducă o conștientizare 

a eforturilor, sacrificiilor și talentului pus la temelia construcției naționale de către cetățeni români 

de toate etniile, care au ilustrat cultura și spiritualitatea națională. 

Adunarea Naționalǎ de la Blaj de la 1848 în cadrul căreia românii ardeleni au adoptat 

programul Revoluţiei române din Transilvania, „Petiţiunea Naţională” a materializat hotărârea 

poporului exprimată elocvent prin dezideratul „Noi vrem să ne unim cu Ţara!” şi demonstrează cu 

pregnanţă rolul determinant al poporului în lupta pentru înfăptuirea unităţii naţionale. Acest 

eveniment reprezintǎ un moment de importanțǎ maximǎ ȋn istoria românilor.  

Dimensiunile proiectului de celebrare a 100 de ani de la Marea Unire şi a sǎrbǎtoririi a 170 

de ani de la Adunarea Naționalǎ de la 1848 de pe Câmpia Libertǎtii Blaj, în perioada 2016-2022, 

impun, la nivelul Județului Alba, o colaborare largǎ şi susținutǎ din partea tuturor instituțiilor 

publice și private a căror activitate are tangențe cu aceste demersuri, cu scopul de a omagia trecutul 

şi a privi cu incredere spre viitor. 

"Ansamblul Câmpia Libertății Blaj" se afla in municipiului Blaj, str. Câmpul Libertatii, 

județul Alba, in intravilanul localităţii, in suprafațǎ de 55 070 mp conform extras CF. nr. 3698 Blaj, 

nr.top. 75172, din care se amenajează suprafațǎ de 50 400 mp. 

Este identificat in Lista monumentelor istorice 2015 cod LMI: AB-III-a-B-00408 sub 

titulatura Ansamblul "Câmpia Libertăţii - 24 de busturi de personalităţi ale istoriei şi culturii 

româneşti din secolul XIX".  

Câmpia Libertǎtii este situata in lunca Tarnavei Mari, in spatele catedralei si a scolilor, 

având o ȋnsemnǎtate aparte datorita Marii Adunari Nationale de la 3/15 mai 1848. 



In 1973 au fost dezvaluite 26 de busturi din bronz reprezentând cei mai de seama carturari și 

revolutionari din țările romanesti, urmând ca in 1977 sa fie inaugurat ansamblul monumental 

„Gloria”, care domina Campia Libertatii. 

Se doreşte reamenajarea Câmpiei Libertății prin sistematizarea terenului, realizarea unor alei 

carosabile și pietonale, amplasarea mobilierului urban (bănci, corpuri de iluminat, cosuri de gunoi, 

cişmele și o fântâna arteziana), refacerea împrejmuirii și reamplasarea catargului. 

Lucrǎrile principale propus a fi realizate sunt: 

- amenajare alei carosabile; 

- amenajare alei pietonale; 

- amplasare mobilier urban constând din corpuri de iluminat stradal, iluminarea ansamblului 

monumental Gloria, bǎnci, catarg repozitionat, cişmele, coşuri de gunoi, fântânǎ artezianǎ, etc 

- ȋmprejmuirea incintei prin reamenajarea gardului existent, refacerea porților de acces şi 

completarea ȋmprejmuirii unde este cazul; 

- sistem de irigații 

- refacerea spațiilor ȋnierbate; 

- echiparea Câmpiei Libertǎtii cu utilitǎtile necesare (apǎ, canal, energie electricǎ) 

Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte valorizarea monumentului istoric şi crearea unui 

spaţiu optim rezolvat din punct de vedere functional si estetic, realizând cresterea gradului de 

impact istoric, social si mărirea confortului urban. 

 Prin adresa Municipiului Blaj nr. 1074/19.01.2017 ȋnregistratǎ la registratura Consiliului 

Județean Alba sub nr. 1142/19.01.2017, se solicitǎ o contribuție ȋn valoare de 3.000.000 lei pentru 

Amenajare Ansamblul "Câmpia Libertăţii Blaj" si imprejmuire, proiect care are valoarea totalǎ de 

5.213.736,65 lei, cu scopul de a reuşi realizarea unui proiect care depǎşeşte interesul local, fiind ȋn 

esențǎ un proiect de anvergurǎ naționalǎ care ține de lupta românilor pentru unitate naționalǎ.  

 Cofinanţarea este în sumă de 3.000.000 lei din valoarea totală a  proiectului "Amenajare 

Ansamblul Câmpia Libertății si ȋmprejmuire" si va fi asiguratǎ în două tranşe pe baza solicitărilor şi 

a raportului de progres însoţit de documente justificative, întocmite de Primaria Blaj şi înregistrate 

la Consiliul Judeţean Alba.  

 Prevederile Programul de guvernare 2017-2020 acordǎ o atenție sporitǎ aniversǎrii 

Centenarului atât pe plan național cât şi internațional prin mǎsuri care sǎ marcheze şi punǎ ȋn 

valoare acest eveniment atât de important pentru toți românii. 

Prevederile acestui document, ȋn capitolul alocat culturii, specificǎ faptul cǎ "Un punct 

central în activitatea Ministerului Culturii îl va constitui pregătirea Centenarului Marii Uniri. 

Acest proiect, în mare măsură memorial şi ştiinţific, trebuie corelat, însă, cu un al doilea proiect, 

de această dată dedicat direct societăţii şi culturii române vii: o "autostradă" culturală, care să 

lege, prin manifestări înrudite, capitalele Marii Uniri (Bucureşti, Alba Iulia, Chişinău, Cernăuţi). 

De această autostradă vor fi legate şi alte localităţi româneşti (Timişoara, Lugoj, Blaj, Arad, Sibiu, 

Iaşi, Craiova, Constanţa), al căror rol istoric în pregătirea şi desfăşurarea actului de la 1 

Decembrie 1918 este cunoscut". 

De asemenea se menționeazǎ faptul cǎ "Dimensiunile acestui proiect cultural de celebrare a 

100 de ani de la Marea Unire impun o colaborare mai amplă din partea tuturor instituţiilor publice 

şi private a căror activitate are tangenţe cu aceste demersuri" 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatǎ, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare, prevede la art.38 urmǎtoarele:  

(2) Contribuţia financiară a consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, după 

caz, poate să acopere integral sau parţial costul lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor 

istorice care fac parte din grupa B, precum şi, individual sau prin cofinanţare, costul lucrărilor de 

protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unităţii 

administrativ-teritoriale respective. 

 (3) Contribuţia financiară a statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale poate fi 

asigurată prin cofinanţare, precum şi în parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane 

fizice sau juridice. 

 De asemenea la art. 45, alin (1), se reglementeazǎ atribuţiile autorităţilor administraţiei 

publice locale, specificând  faptul cǎ ȋn vederea protejării monumentelor istorice şi a respectării 

prevederilor legale în acest domeniu, autorităţile administraţiei publice locale " participă la 



finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în 

acest scop în bugetele pe care le administrează" 

Având în vedere cele arǎtate mai sus, vă propunem spre aprobare asigurarea cofinanţǎrii 

acordate din bugetul local al Judeţului Alba pentru anul 2017 pentru reabilitarea monumentului 

istoric "Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj" prin realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare 

Ansamblul Câmpia Libertății si ȋmprejmuire". 

 

 

 

Director executiv, 

Marian Aitai 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor judeţene, administrate de 

 Consiliul Judeţean Alba la 31 decembrie 2016 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a 

drumurilor judeţene, administrate de  Consiliul Judeţean Alba la 31 decembrie 2016; 

 - raportul de specialitate nr. 663 din 13 ianuarie 2017 al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 7, art. 22, art. 24 și art. 59 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - anexa nr. 2 Rețeaua de drumuri județene din H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea 

încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată 

deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 

H O T Ă R Â R E 
 

 

 Art. 1. Se aprobă „Starea de viabilitate a drumurilor judeţene, administrate de Consiliul 

Judeţean Alba la 31 decembrie 2016” conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

 

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 18 

Alba Iulia, 13 ianuarie 2017 



Anexa  la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Judeţean Alba nr. 18 /13 ianuarie 2017 

 

STAREA DE VIABILITATE  
 

a drumurilor județene administrate de Consiliul Județean Alba la 31 decembrie 2016 
 

          
 

Nr. 

crt. 
Denumirea şi traseul drumului 

Lungimea 

drumului 

km. 

Sectorul 

de 

drum 

km.- 

km. 

Drum 

asfaltat 

Drum 

pietruit 

Drum 

pământ 

Lățimea 

drumului 

ml. 

Noduri 

şi 

variante 

Categoria 
Stare 

tehnică 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 DJ 103 D: DN 1 - Decea - DN 1 1,465 

0+000 
1,100     6,00 

DN1 

M B 
1+100 

1+100 
  0,365   6,00 L B 

1+465 

2 
DJ 103 E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - 

Gîrbova de Sus 
9,390 

0+000 
  7,540   6,00 

DN1 

T B 
7+540 

7+540 
    1,850 5,00 E R 

9+390 

3 
DJ 103 G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - 

Ciugudu de Sus - limita județul Cluj 
13,200 

0+000 
9,200     6,00 

DN1 

T B 
9+200 

9+200 
  4,000   6,00 H M 

13+200 

4 DJ 105 M: DN 1 - Oiejdea - Ighiu 10,190 

0+000 
2,000     6,00 DN 1; 

DJ 106 

H 

M B 
2+000 

2+000 
  8,190   5,00 T M 

10+190 

5 DJ 106 E: limita județul Sibiu - Dobra - Șugag  4,300 

47+865 

4,300     6,00 

DN 1; 

DN 67 

C 

M FB 
52+165 

6 
DJ 106 F: DN 1 (Camping Cut) - Cîlnic - Reciu 

- Gîrbova - limita județul Sibiu 
16,675 

0+000 
16,675     6,00 DN1 M B 

16+675 

7 
DJ 106 H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești 

- Intregalde (DJ 107 K) 
32,000 

0+000 
5,725     6,00 

DJ 107 

H 
M M 

5+725 

5+725 
  6,000   5,00 DJ 107 

K 

E R 
11+725 

11+725     13,275 4,00 E I 



25+000 

25+000 
  7,000   4,00 L M 

32+000 

8 
DJ 106 I: DN 1 - Cunța - Drașov - Șpring - 

Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin) 
21,526 

0+000 
21,526     6,00 

DN 1; 

DJ 107 
M B 

21+526 

9 
DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - 

Ohaba - Secășel - DJ 107 
28,719 

1+210 
11,540     6,00 

DN 1; 

DJ 107 

M B 
12+750 

12+750 
4,279     6,00 M M 

17+029 

17+029 
1,000     6,00 T M 

18+029 

18+029 
  6,671   6,00 L M 

24+700 

24+700 
1,229     6,00 M B 

25+929 

25+929 
4,000     6,00 M B 

29+929 

10 DJ 106 L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș 16,300 
0+000 

16,300     6,00 
DJ 107; 

DJ 106 I 
T FB 

16+300 

11 DJ 106 M: Cut (DN 1) – Cîlnic 3,300 
0+000 

3,300     6,00 DN 1  M B 
3+300 

12 

DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău 

Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - 

Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - 

limita județul Mureș 

73,464 

1+536 
18,064     6,00 

DN 1; 

DN 14 

B 

M B 
19+600 

19+600 
7,000     6,00 M B 

26+600 

26+600 
21,160     6,00 M B 

47+760 

50+760 
27,240     6,00 M B 

78+000 

13 

DJ 107 A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr 

- Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - 

Blandiana - Sărăcseu - limita județul Hunedoara 

26,025 

3+900 
  4,145   6,00 

DN 7 

T R 
8+045 

8+045 
14,405     6,00 M B 

22+450 

22+450 
3,675     6,00 M B 

26+125 

26+125 
3,800     6,00 M B 

29+925 

14 DJ 107 B: DN 1 - Sîntimbru - Galtiu - Coșlariu 22,000 0+000 11,550     6,00 DN 1, T B 



- Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș  11+550 DN 14 

B 11+550 
  6,556   6,00 E M 

18+106 

18+106 
2,535     6,00 M FB 

20+641 

20+641 
1,359     6,00 M B 

22+000 

15 

DJ 107 C: DJ 107 (Teleac) - Drîmbar - Șeușa - 

Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vințu de Jos - DN 

7 

20,893 

0+000 
10,253     6,00 DN 1; 

DJ 107; 

DN 7 

M FB 
10+253 

12+953 
10,640     6,00 M B 

23+593 

16 

DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - 

Vama Seacă - Fărău - Șilea - limita județul 

Mureș 

26,210 

0+000 
3,340     6,00 

DN 1; 

DJ 107 

E 

T B 
3+340 

8+450 
21,650     6,00 T B 

30+100 

30+100 
  1,220   6,00 L B 

31+320 

17 

DJ 107 E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopîrta - Vama Seacă (DJ 107 

D) 

19,825 
2+550 

19,825     6,00 

DN 1; 

DJ 107 

D 

T B 
22+375 

18 
DJ 107 F: Unirea (DJ 107 D) - Războieni 

Cetate - Lunca Mureșului - limita județul Cluj 
9,860 

0+000 

9,860     6,00 

DJ 107 

D; DN 

15 

T B 
9+860 

19 

DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mureș) - Noșlac - 

Căptălan - Copand - Stîna de Mureș - Găbud - 

limita județul Mureș 

19,200 

0+000 
  3,909   6,00 

DJ 107 

D 

E M 
3+909 

3+909 
10,391     6,00 T M 

14+300 

14+300 
4,900 

  
  6,00 T B 

19+200 

20 
DJ 107 H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău 

- Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 
18,210 

0+000 
  2,374   6,00 

DN 1; 

DJ 107 

K; DN 

74 

L M 
2+374 

2+374 
15,836     6,00 M B 

18+210 

21 

DJ 107 I: Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Rîmeţ 

- Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bîrleşti Cătun - 

Cojocani - Valea Barnii - Bîrleşti - Mogoş - 

Valea Albă - Ciuciuleşti - Bucium - Izbita - 

Coleşeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) 

75,420 

3+000 
8,440     6,00 

DN 1; 

DN 74 

L B 
11+440 

11+440 
  44,870   6,00 E M 

56+310 

56+310 22,110     6,00 L B 



78+420 

22 

DJ 107 K: Galda de Jos ( DJ 107 H) - Mesentea 

- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - 

Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 

107 I (Bîrleşti) 

37,500 

0+000 
11,500     6,00 

DJ 107 

H; DJ 

107 I  

M B 
11+500 

11+500 
6,200     6,00 T FB 

17+700 

17+700 
  19,800   6,00 H M 

37+500 

23 
DJ 107 L: Sîntimbru (DJ 107 B) - Totoi - 

Teleac (DJ 107) 
5,150 

0+000 

5,150     6,00 

DJ 107 

B; DJ 

107 

M B 
5+150 

24 

DJ 107 M: limita județul Cluj - Rimetea - 

Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul 

de Sus (DJ 107 I) 

25,000 

42+000 

25,000     6,00 
DN 75; 

DJ 107 I 
T B 

67+000 

25 DJ 107 N: DN 1 - Mirăslău - Cicău 2,600 
0+000 

2,600     6,00 DN 1 T B 
2+600 

26 
DJ 107 P: Hopîrta (DJ 107 E) - Turdaș - Vama 

Seacă (DJ 107 D) 
9,840 

0+000 
1,150     5,50 

DJ 107 

E; 
M B 

1+150 

1+150 
    3,190 5,50     R 

4+340 

4+340 
5,500     5,50 

DJ 107 

D 
T B 

9+840 

27 
DJ 107 R: Stremț (DJ 750 C) - Cetea - Benic 

(DJ 107 K) 
7,500 

0+000 
    4,000 4,00 

DJ 750 

C 
E I 

4+000 

4+000 
3,500     5,50 

DJ 107 

K 
M M 

7+500 

28 

DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - 

Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea 

Mare - Bulbuc (DC 60) 

13,280 

0+000 
7,014     6,00 

DJ 107 

A 

M B 
7+014 

7+014 
  6,266   6,00 E M 

13+280 

29 DJ 107 V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107 D 15,000 

0+000 
3,150     6,00 DJ 107; 

DJ 107 

D 

T M 
3+150 

3+150 
  11,850   6,00 L B 

15+000 

30 
DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida - 

Gîmbaș - Aiud (DN 1) 
8,500 

0+000 
0,650     6,00 

DJ 107 

E, DN 1 

T B 
0+650 

0+650 
  4,300   6,00 E M 

4+950 

4+950 3,550     6,00 M B 



8+500 

31 
DJ 141 C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu 

Dealului - limita județul Sibiu 
13,000 

0+000 
8,000     6,00 

DN 14 

B 

M B 
8+000 

8+000 
  5,000   6,00 H M 

13+000 

32 
DJ 141 D: DJ 106 I (Draşov) - Boz - Doştat - 

limita județul Sibiu 
12,400 

0+000 
10,000     6,00 

DJ 106 I 

T B 
10+000 

10+000 
2,400     6,00 M B 

12+400 

33 
DJ 141 E: Cenade (DJ 141 C) - limita județul 

Sibiu (Broșteni) 
6,070 

0+000 
1,200     6,00 

DJ 141 

C 

T B 
1+200 

1+200 
    4,870 6,00 E I 

6+070 

34 
DJ 142 B: limita județul Sibiu - Cetatea de 

Baltă 
3,350 

11+612 
3,350     6,00 DJ 107 M M 

14+962 

35 

DJ 142 K: Cetatea de Baltă(DJ 142B) - 

Tătîrlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - 

Valea Lungă (DN 14 B) 

30,750 

0+000 
7,000     6,00 

DJ 107; 

DN 14 

B 

T B 
7+000 

7+000 
  13,450   6,00 L M 

20+450 

20+450 
10,300     6,00 T B 

30+750 

36 
DJ 142 M: DJ 107 (Halta Bălcaciu) - Bălcaciu - 

Valea Lungă (DJ 142 K) 
12,200 

0+000 
6,700     6,00 

DJ 107 

M B 
6+700 

6+700 
    5,500 6,00 E I 

12+200 

37 
DJ 142 N: DJ 107- Căpîlna de Jos - Sînmiclăuș 

- (DJ 107 V) 
5,150 

0+000 
2,000     6,00 

DJ 107 

M B 
2+000 

2+000 
    2,650 6,00 E R 

4+650 

4+650 
0,500     6,00 K B 

5+150 

38 

DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - 

Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) 

21,350 

0+000 
15,100     6,00 DJ 107 

E; DN 

14 B 

T B 
15+100 

15+100 
  6,250   6,00 E M 

21+350 

39 
DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - 

Bucerdea Grânoasă 
3,800 

0+000 
3,300     6,00 DN14B M B 

3+300 



3+300 
  0,500   6,00   B 

3+800 

40 
DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava – 

Cîlnic 
6,700 

0+000 

6,700     6,00 

DN 67 

C; DJ 

106 F 

M B 
6+700 

41 
DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - 

Şureanu - Prigoană - Valea Mare - DN 67 C 
61,350 

0+000 
3,000     6,00 DN 7; 

DN 67 

C 

M B 
3+000 

17+600 
  58,350   6,00 H R 

75+950 

42 
DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu 

de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel) 
24,393 

0+000 
  5,050   6,00 DN 7; 

DN 67 

C 

L R 
5+050 

5+050 
19,343     6,00 M B 

24+393 

43 
DJ 704 K: Vinerea (DJ 704) - Săliștea (DJ 705 

E) 
5,000 

0+000 

    5,000 4,00 

DJ 704; 

DJ 705 

E 

E R 
5+000 

44 
DJ 705: limită județul Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
17,628 

30+500 
1,400     6,00 

DN 74 

M R 
31+900 

31+900 
3,028     6,00 L M 

34+928 

34+928 
13,200     6,00 L R 

48+128 

45 
DJ 705 B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704 A) 

- Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107 A) 
12,148 

0+000 
  4,350   6,00 

DN 7; 

DJ 704 

A; DJ 

107 A 

L M 
4+350 

4+350 
7,798     6,00 M B 

12+148 

46 
DJ705C:DJ107A (Părău lui Mihai) - Stauini-

Inuri - Releu de televiziune 
11,400 

0+000 
  6,000   6,00 

DJ 107 

A 

L M 
6+000 

6+000 
    5,400 4,00 H I 

11+400 

47 

DJ 705 D: limită județul Hunedoara (km. 

7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia 

- Almaşu Mare - limita județul Hunedoara (km. 

33+100) 

25,400 

7+700 
  0,475   4,00 

DJ 705 

H R 
8+175 

8+175 
5,600     4,00 T M 

13+775 

13+775 
3,325     4,00 M M 

17+100 

17+100 
4,500     5,00 T M 

21+600 



21+600 
  4,500   5,00 L R 

26+100 

26+100 
  7,000   3,00 H R 

33+100 

48 
DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea 

Deal 
7,920 

0+000 
4,800     6,00 

DN 7 

M B 
4+800 

4+800 
2,520     5,00 T B 

7+320 

7+320 
  0,600   5,00 E M 

7+920 

49 
DJ 705 F: limita județul Hunedoara - Cabana 

Prislop - Cugir (DJ 704) 
12,800 

0+000 
  12,800   4,00 DJ 704 E I 

12+800 

50 
DJ 705 G: limita județul Hunedoara - Cugir (DJ 

704) 
4,000 

15+900 
    4,000 4,00 DJ 704 E I 

19+900 

51 
DJ 705 H: Cheile Cibului (DJ 705 D) - Glod - 

Nădăștie (DJ 705 D) 
4,665 

0+000 
    2,335 5,00 

DJ 705 

D 

H I 
2+335 

2+335 
2,330     5,00 M M 

4+665 

52 
DJ 709 K: limita județul Hunedoara - Cabana 

Şureanu - DJ 704 
8,000 

61+000 
  6,000   4,00 

DJ 704 

E I 
67+000 

67+000 
    2,000 4,00 E B 

69+000 

53 
DJ 742: Gura Roşiei (DN 74 A) - Iacobeşti - 

Ignăţeşti - Balmoşeşti - Roşia Montană 
19,415 

0+000 
6,400     6,00 

DN 74 

A 

M B 
6+400 

6+400 
  3,260   6,00 L R 

9+660 

9+660 
9,755     6,00 T M 

19+415 

54 
DJ 750: Gîrda de Sus (DN 75) - Ordîncuşa – 

Gheţar 
25,000 

0+000 
5,600     4,00 

DN 75 

M B 
5+600 

5+600 
11,120     4,00 L B 

16+720 

16+720 
  8,280   4,00 L I 

25+000 

55 DJ 750 A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol 3,500 
0+000 

3,500     6,00 DN 75 M M 
3+500 

56 
DJ 750 B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti - 

Poiana Vadului 
10,500 

0+000 
10,500     5,00 DN 75 T M 

10+500 



57 

DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu 

Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - 

Rîmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - 

Stremţ - Teiuş (DN 1) 

41,260 

0+000 
0,600     5,00 

DN 75; 

DN 1 

T B 
0+600 

0+600 
  14,400   3,50 L R 

15+000 

27+500 
  1,000   3,50 H R 

28+500 

28+500 
    7,030 3,50 H R 

35+530 

35+530 
9,230     5,00 M B 

44+760 

44+760 
9,000     6,00 M B 

53+760 

58 DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vîrtop 2,000 
0+000 

    2,000 3,50 DN 75 E R 
2+000 

59 DJ 750 F: DN 75 - Poșaga de Jos 3,000 
0+000 

3,000     6,00 DN 75 T M 
3+000 

60 DJ 750 G: DN 75 - Ocoliş 5,000 
0+000 

5,000     4,00 DN 75 T M 
5+000 

61 

DJ 762: limita județul Hunedoara - Dealu 

Crişului - Valea Maciului - Mărteşti - Vidra - 

Lunca de Jos - Vîrtăneşti - Burzoneşti - 

Mihoieşti (DN 75) 

23,300 

40+600 
  5,700   6,00 

DN 75 

L R 
46+300 

46+300 
17,600     6,00 T B 

63+900 

62 
DJ 762 A: DJ 762 - Vidrişoara - Muntele Găina 

- limită jud. Arad 
22,000 

0+000 
1,400     4,00 

DJ 762 

T B 
1+400 

1+400 
  20,600   4,00 E R 

22+000 

  TOTAL 1.056,991   665,270 328,621 63,100         

         
 

 
Starea tehnică: 

       
 

 
F.B. pentru drumuri în stare FOARTE BUNĂ 39,588 km 3,745% 

    
 

 
B pentru drumuri în stare  BUNĂ 552,624 km 52,283% 

    
 

 
M pentru drumuri în stare MEDIE 231,519 km 21,904% 

    
 

 
R pentru drumuri în stare REA 166,8 km 15,781% 

    
 

 
I pentru drumuri IMPRACTICABILE 66,46 km 6,288% 

    
 

 
         

 
 

Categoria: 
       

 
 

M Drumuri asfaltate în stare bună (beton asfaltic, macadam asfaltic, macadam cu tratament dublu, balast bituminat, beton de ciment). 

K Drumuri pavate (cu calupuri, cu pavele normale sau abnorme) în stare bună. Drumuri macadamizate şi împietruite în stare bună. 



T 
Drumuri asfaltate, pavate, macadamizate şi împietruite în stare mediocră, care impun schimbări de viteză pe circa 20% din parcurs. Drumuri de pământ 

şi terasamente în stare bună. Drumuri pavate cu piatră brută, bolovani de râu şi nisipate, în stare bună. 

L 
Drumuri împietruite cu piatră spartă, pietriș sau macadamizate şi pavate cu piatră şi bolovani de râu, în stare mediocră. Drumurile din categoria K şi T 

cu declivități ce impun schimbări de viteză pe circa 40% din parcurs. 

E 
Drumuri a căror stare impune schimbări de viteza pe circa 70% din parcurs. Drumuri de pământ şi terasamente, în stare mediocră. Drumuri pavate cu 

bolovani de râu sau cu piatră, în stare rea. 

H 
Toate celelalte drumuri cu o stare de viabilitate sau care prezintă declivități ce nu permit circulația cu viteze mai mari de 15 km/ora pe toată lungimea 

lor. 

         
 

 
 

Director executiv, 
     

Sef serviciu, 
  

 
Ioan BODEA 

     
ing. Floare PERTA 

  
 

 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor județene,  

administrate de Consiliul Județean Alba la 31 decembrie 2016 

 

 

 

Potrivit  prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului.  

Consiliul judeţean administrează reţeaua de drumuri judeţene, prin urmare în această 

calitate are obligaţia de a aplica toate actele normative cu privire la administrarea, întreţinerea, 

repararea şi construirea lor. 

Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Alba aflate în proprietatea Consiliului Judeţean 

Alba cuprinde 62 de drumuri judeţene. Cele 62 de drumuri judeţene însumează 1094,597  km, 

din care 1056,991 km sunt administrate de Consiliului Judeţean Alba, diferența de 37,606 km 

fiind administrate de municipiile Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, respectiv orașele Cugir și Ocna 

Mureș. 

Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene în vederea asigurării circulaţiei 

rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurării legăturilor între localităţile judeţului, centrele 

economice, sociale, zone turistice, obiective istorice, rezervaţii naturale, etc., constituie o 

prioritate a Consiliului Judeţean Alba. 

Faţă de anul 2015, lungimea reţelei de drumuri administrate de Consiliul Judeţean Alba, 

s-a modificat în urma identificării cadastrale a drumului judeţean DJ 107I, dar au aparut şi 

modificări ale viabilităţii drumurilor din punct de vedere al tipului de îmbrăcăminte şi a stării 

acesteia, urmare a intervenţiilor asupra drumurilor, de natura lucrărilor de reabilitare, 

modernizare, modificări ale elementelor geometrice, etc.  

Prin Programele de investiţii, reparaţii capitale şi întreţinere periodică a reţelei de 

drumuri, starea de viabilitate a drumurilor judeţene administrate de Consiliul Judetean Alba, s-a 

îmbunătăţit. 

Starea de viabilitate a drumurilor administrate de Consiliul Judeţean Alba, la 31 

decembrie 2016, este prezentată în anexa - parte integrantă a proiectului de hotărâre. 

Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

prevederile art. 91 alin.  1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 97 alin. 2 din actul normativ invocat 

anterior,  și ale art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 18 din 13 ianuarie 2017. 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 663 din 13.01.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea stării de viabilitate a drumurilor judeţene,  

administrate de Consiliul Judeţean Alba la 31 decembrie 2016 

 

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea 

publică a judeţului. Consiliul judeţean administrează reţeaua de drumuri judeţene, prin urmare în 

această calitate are obligaţia de a aplica toate actele normative cu privire la administrarea, 

întreţinerea, repararea şi construirea lor. 

Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene în vederea asigurării circulaţiei 

rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurării legăturilor între localităţile judeţului, centrele 

economice, sociale, zone turistice, obiective istorice, rezervaţii naturale, etc., constituie o 

prioritate a Consiliului judeţean Alba. 

Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Alba se reflectă în anexa 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi 

completările ulterioare.  Din lungimea totală de 1.094,597 km drumuri județene, 1056,991 km 

sunt administrate de Consiliului Judeţean Alba, diferența de 37,606 km fiind administrate de 

municipiile Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, respectiv orașele Cugir și Ocna Mureș. 

După suprafața de rulare, drumurile județene administrate de Consiliului Judeţean Alba, 

se împart astfel: 

 drumuri cu îmbrăcăminte modernă (asfaltică şi/sau beton) - 665,270 km 

 drumuri  pietruite                                                                  - 328,621 km 

 drumuri de pământ                                                                - 63,100 km 

Faţă de anul 2015, lungimea reţelei de drumuri administrate de Consiliul judeţean Alba, 

s-a modificat în urma identificării cadastrale a drumului judeţean DJ 107I dar au aparut şi 

modificări ale viabilităţii drumurilor din punct de vedere al tipului de îmbrăcăminte şi a stării 

acesteia, urmare a intervenţiilor asupra drumurilor, de natura lucrărilor de reabilitare, 

modernizare, modificări ale elementelor geometrice, etc. Prin Programele de investiţii, reparaţii 

capitale şi întreţinere periodică a reţelei de drumuri, starea de viabilitate a drumurilor judeţene 

administrate de Consiliul județean Alba, s-a îmbunătăţit. 

În urma verificărilor în teren a întregii reţele de drumuri administrate de Consiliul 

judeţean Alba, în concordanţă cu starea actuală a căii de rulare, după starea de viabilitate acestea 

au putut fi clasificate pe 5 (cinci) categorii, după cum urmează: 

 F.F. - drumuri în stare de viabilitate foarte bună       -  3,745% 

 B     - drumuri în stare de viabilitate bună                 - 52,283% 

 M    - drumuri în stare de viabilitate medie               - 21,904% 

 R     - drumuri în stare de viabilitate rea                    - 15,781% 

 I      - drumuri în stare de viabilitate impracticabila  -   6,288% 

Starea de viabilitate a drumurilor administrate de Consiliul județean Alba la 31 

decembrie 2016, este prezentată în Anexa, parte integrantă a prezentului Raport de specialitate. 

Faţă de cele prezentate mai sus, Direcţia Gestionarea Patrimoniului aduce în atenţia 

Consiliului Judeţean Alba, propunerea de aprobare a stării de viabilitate a drumurilor judeţene 

administrate de Consiliul judeţean Alba la 31.12.2016. 

 

Director executiv, 

 ing. Ioan BODEA                            

                                                                                              Şef serviciu, 

                                                                                                 ing. Floare PERŢA 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de apă şi apă uzată furnizate de 

Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, pentru perioada 2017-2022 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare 

pentru serviciile de apǎ şi apǎ uzatǎ furnizate de Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, 

pentru perioada 2017-2022; 

- raportul de specialitate nr. 427/10 ianuarie 2017 al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

Luând în considerare prevederile art. 16 alin. 3 lit. c şi art. 17 alin. 1 lit. c din Statutul 

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Apa Alba”; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apǎ şi canalizare, republicatǎ, cu 

modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitǎți publice, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare. 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobǎ Strategia de tarifare pentru serviciile de apǎ şi apǎ uzatǎ furnizate de 

Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, pentru perioada 2017-2022, conform anexei - 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Operatorului 

regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, Asociaţiei „Apa Alba” și Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 7 

Alba Iulia, 10 ianuarie 2017 



Anexa  la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Judeţean Alba nr. 7 /10 ianuarie 2017 

 

 

 

STRATEGIA DE TARIFARE PENTRU SERVICIILE  

DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ FURNIZATE DE OPERATORUL REGIONAL  

S.C. APA CTTA S.A. ALBA, pentru perioada 2017-2022 

 

 

Evoluția tarifelor pentru servicii 

 

 Operatorul regional de apă și de canalizare este obligat să furnizeze utilizatorilor, servicii 

de alimentare cu apă potabilă și canalizare, la prețuri și tarife aprobate conform legii. La 

fundamentarea prețurilor și tarifelor se poate lua în considerare și o cotă de dezvoltare stabilită 

conform prevederilor legale aplicabile.  

 Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare se bazează pe principiul 

acoperirii tuturor costurilor de tipul:  

  

  

 ;  

  

  

 

dobânzile și comisioanele aferente);  

 – care urmează a fi integral folosit pentru 

dezvoltare;  

 Tarifele se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 65/2007 

privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor / tarifelor 

pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, Legii nr. 241/2006 - Legea 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, 

Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Din studiul firmei de consultanță BDO: „Radiografia performanțelor financiare ale 

operatorilor regionali de apă și apă uzată din Romania pe anul 2015”, rezultă că tariful actual al 

serviciilor S.C. APA CTTA Alba are o valoare foarte apropiată de valoarea medie a tarifului 

practicat în sectorul de apă din România. 

 

 

Explicații privind elaborarea Planului anual de evoluție a tarifelor 

 

 

 Ca parte a studiului de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de 

apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020” a fost realizată o Analiză Cost Beneficiu. În cadrul 

analizei cost-beneficiu, pentru a asigura o dezvoltare durabilă a Operatorului Regional și pentru a 

asigura îndeplinirea cerinței europene de acoperire a tuturor costurilor prin tarif, a fost realizat un 

plan anual de evoluție a tarifelor. 

 

 Analiza financiară care a fost realizată a luat în considerare cerințele din următoarele 

documente:  

 “Ghid pentru realizarea Analizei Cost - Beneficiu a proiectelor de investiții. Instrument 

de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020”, emis de către Comisia 

Europeană în Decembrie 2014; 

 „Regulamentul de Implementare a Comisiei (UE) 2015/207” care stabilește reguli 

detaliate pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului și 

Consiliului European în ceea ce privește modelele de raportare a progresului, transmiterea 

informațiilor privind proiectele majore, planul integrat de acțiuni, rapoartele de implementare 

privind obiectivele investițiilor de creștere economică și a numărului de joburi, declarația de 



management, strategia de audit, raportul de audit și raportul anual de control și metodologia 

pentru realizarea analizei cost-beneficiu și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 1299/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de 

implementare privind obiectivul de cooperare teritorială europeană”, Anexa III. 

 „Regulamentul delegat de către Comisie (EU) nr. 480/2014 care suplimentează 

Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului și Consiliului European ce conține prevederi 

comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de 

Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European Maritim și 

pentru Pescuit și care cuprinde prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare 

Regională, Fondului Social European, Fondului de Coeziune și ale Fondului European Maritim 

și pentru Pescuit, secțiunea III;  

 „Ghidul pentru Analiza Cost - Beneficiu a proiectelor de apă și apă uzată care vor fi 

finanțate din Fondul de Coeziune și din Fondul European de Dezvoltare Regională în 2014-

2020” pregătit de către Ministerul Fondurilor Europene și JASPERS pentru proiectele din 

Sectorul de Apă si Canalizare din România; 

 

 Pentru estimarea ajustărilor de tarife în termeni reali pentru perioada 2017-2022 a fost 

realizată o prognoză financiară detaliată care a luat în considerare următoarele elemente: 

 Creșterea gradului de conectare la servicii de apă și apă uzată ca urmare a implementării 

investiției. Aici însă este necesar să se aibă în vedere că investițiile se fac, în principal, în zone cu 

o densitate redusă a populației ceea ce necesită costuri unitare relativ mari pe persoana branșată 

la rețeaua de apă, respectiv persoana racordată la rețeaua de canalizare. Ca urmare a acestui 

lucru, costurile de exploatare generate de furnizarea serviciului sunt în general mai mari sau 

egale cu veniturile încasate de la acești consumatori; 

 Impactul investițiilor pe costurile de operare (materiale, energie, întreținere, etc.). Prin 

proiect vor fi construite stații de pompare a apei, stații de pompare a apei uzate, stații de tratare a 

apei și stații de epurare care vor genera costuri de exploatare suplimentare; 

 Costurile cu eliminarea finală a nămolului: nămolurile generate de stațiile de epurare 

trebuie neutralizate și eliminate în conformitate cu legislația națională și cu standardele UE, ceea 

ce determină o serie de costuri de exploatare suplimentare (în trecut nu au existat aceste costuri). 

 Gradul de suportabilitate al consumatorilor. Conform Ghidului de analiză cost beneficiu, 

strategia de tarifare trebuie astfel stabilită încât să fie suportabilă pentru populație. În acest sens 

este o prevedere care menționează că strategia de tarifare trebuie sa ducă la o notă de plată medie 

plătită de populație care să reprezinte minim 2.5% din veniturile unei familii medii dar nu mai 

mult de 3.5%. În acest fel se asigură că proiectul este suportabil dar avem și o contribuție prin 

tarif a consumatorilor la finanțarea investiției; 

 Acoperirea graduală prin tarif a amortizării investițiilor finanțate prin POS Mediu și 

POIM (conform prevederilor Ghidului de Analiză Cost - Beneficiu pentru sectorul de apă din 

România, secțiunea 3.4.4.2. Această cerință spune că, în viitor, fiecare operator regional va 

trebui să includă gradual în tarif echivalentul amortizării patrimoniului public pentru a asigura 

din timp resurse financiare pentru înlocuirea acestora atunci când va fi cazul. Această cerință se 

referă atât la investițiile finanțate din POS Mediu (valoare investiție implementată de 93 

milioane Euro) cât și pentru investițiile care vor fi finanțate din POIM (114 milioane Euro). În 

cadrul Analizei Cost Beneficiu am considerat că începerea includerii echivalentului amortizării 

patrimoniului public în tarif va începe în anul 2017 și va fi finalizată în anul 2042 (această 

perioadă a fost extinsă la 25 de ani pentru a minimiza impactul pe consumatori). 

 

 Ajustările de tarife mai importante aferente anului 2022 se datorează următoarelor 

elemente: 

 În graficul de implementare s-a considerat că investiția propusă va fi finalizată în anul 

2021, iar anul 2022 va fi primul an de exploatare al noilor investiții; 

 Ținând cont de graficul de implementare, în anul 2022 se va înregistra și impactul 

investițiilor pe costurile de operare (materiale, energie, întreținere, costuri cu eliminarea 

nămolului,  etc.). De asemenea, prin proiect vor fi construite stații de pompare a apei, stații de 

pompare a apei uzate, stații de tratare a apei și stații de epurare care vor genera costuri de 

exploatare suplimentare. 



 Începând cu anul 2022 se va include în tarif și echivalentul amortizării investiției  

finanțate din POIM; 

  

 Operatorul Regional va trebui să asigure o co-finanțare prin contractarea unui împrumut 

pentru proiectul de investiții propus de aproximativ 10,55% din valoarea totală. 

 Acest împrumut de co-finanțare, cel mai probabil, va începe să fie rambursat undeva în 

jurul anului 2022 (de obicei perioada de grație se acordă până la începerea exploatării 

investiției). De asemenea, în anul 2022, Operatorul Regional va mai avea de rambursat o parte 

din împrumutul de co-finanțare pentru investiția din POS Mediu, deci în anul 2022 se va 

suprapune rambursarea celor două împrumuturi POS și POIM (plus împrumutul pentru 

SAMTID). 

 

 În graficul următor este prezentată evoluția indicelui de suportabilitate al populației 

(procentul din venitul familiei medii plătit pentru factura de apă și canalizare): 
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 După cum se poate observa, indicele de suportabilitate este undeva intre 2.5% si 3.0% 

ceea ce arată foarte clar că strategia de tarifare propusă este suportabilă pentru populație 

(conform recomandărilor din Ghidul de Analiză Cost Beneficiu). 

 

 Planul anul de evoluție a tarifelor pentru perioada 2017-2022 este prezentat mai jos: 

 

 

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR 

 

 

STRATEGIA 

DE 

TARIFARE 

(in procente) 

Tarif 

inițial 

(Tariful 

actual) 

Ajustǎri in termeni reali 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

RON/m
3
 % % % % % % 

Tarif apa 3.01 3.75% 3.75% 3.00% 3.00% 3.00% 7.00% 

Tarif 

canalizare 
2.86 3.75% 3.75% 3.00% 3.00% 3.00% 13.50% 

 * Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici 

taxa pe valoare adăugată.  

 

 Strategia de tarifare presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an cel tarziu la 1 ianuarie 

atât cu inflația cumulată pe ultimul an, cât și în termeni reali.  

 

 



 Tariful la datele respective va fi calculat conform următoarei formule:  

 Tarif n+i = Tarif n x (1+a n+1) x (1+a n+2) x ….. x (1+a n+i) x I n+i  

 unde:  

Tarif n+i – tariful la data n+i  

Tarif n – tariful inițial;  

a n+1, a n+2 - ajustări în termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2  

a n+i - ajustări în termeni reali a tarifului la data n+i  

I n+i – inflația aferentă ajustării n+i care se calculează conform următoarei formule:   

 

 

=  

 

 

  unde:  

CPI - cel mai recent Indice al prețurilor disponibil;  

IPI - indicele prețurilor inițial, de la luna Februarie 2016;  

INF – inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al 

prețurilor disponibil;   

m - numărul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data 

efectivă a noului tarif;  

  Indicele Prețurilor – Indicele Prețurilor de Consum Total publicat lunar de 

Institutul National de Statistica.  
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PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Strategiei de tarifare  

pentru serviciile de apǎ şi apǎ uzatǎ furnizate de Operatorul regional  

S.C. APA CTTA S.A. Alba, pentru perioada 2017-2022 

 

 

 

Prin adresa Asociaţiei APA ALBA nr. 7/4 ianuarie 2017, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 164/5 ianuarie 2017, se solicită aprobarea Strategiei de tarifare 

pentru serviciile de apă și apă uzată furnizate de Operatorul regional SC APA CTTA Alba 

pentru perioada 2017 - 2022. 

Prevederile art. 17 alin. 1 lit. c şi alin. 2 lit. c ale Statutului Asociației APA ALBA, 

specificǎ faptul cǎ „fiecare autoritate deliberativă a asociaţilor va aproba tarifele care vor fi 

aplicate de operator pentru furnizarea Serviciului aflat în competenţa acesteia, conform politicii 

tarifare stabilite de Asociaţie şi după consultări prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi 

stabilite, ajustate şi modificate conform legislaţiei în vigoare”. 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3 din Legea nr. 241/2006 - legea serviciului 

de alimentare cu apǎ şi canalizare, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, 

Strategia tarifară se elaborează de către unitatea administrativ-teritorială/asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară pentru o perioadă de minimum 5 ani, se actualizează ori de câte ori este necesar 

şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după 

caz, prin hotărâre a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale membre a asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Strategia de tarifare constituie condiţie de finanţare a proiectelor de investiţii în 

infrastructura de apă realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri 

nerambursabile. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 - legea serviciului de alimentare cu apă 

și canalizare, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, precum și prevederile Legii 

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

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Alba, iniţiez prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de 

tarifare pentru serviciile de apă și apă uzată furnizate de Operatorul regional SC APA CTTA 

Alba pentru perioada 2017 - 2022. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

Serviciul pentru implementarea  

Programului Alba - România 100 

Nr. 427/10.01.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de apǎ şi 

apǎ uzatǎ furnizate de Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, pentru perioada 

2017-2022 

 

 

Potrivit art. 91 (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. a) pct 13 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul judetean „asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile comunitare de utilitate 

publică de interes judeţean” 

Având ȋn vedere: 

- Legea serviciului de alimentare cu apǎ şi canalizare nr. 241/2006, republicatǎ, cu 

modificǎrile şi completǎrile ulterioare, art. 35, alin. (3); 

- solicitarea ANRSC privind conformarea cu art. 35, alin. (3), din Legea serviciului de 

alimentare cu apǎ şi canalizare nr. 241/2006, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile 

ulterioare; 

- prevederile Statutului Asociației APA ALBA, respectiv art. 17, alin. (1), lit. c) şi alin. 

(2), lit. c); 

- prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 

Apǎ şi de Canalizare; 

- prevederile Studiului de fezabilitate privind proiectul “Reabilitarea și extinderea 

sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba, 2014 - 2020” aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 90/26.05.2016; 

Prin adresa Asociaţiei APA ALBA nr. 7/04.01.2017, înregistrata la Consiliul Judetean 

Alba cu nr. 164/05.01.2017, se solicita aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de apa si 

apa uzata furnizate de Operatorul regional SC APA CTTA Alba pentru perioada 2017 - 2022. 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apǎ 

şi canalizare nr. 241/2006, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, Strategia 

tarifară se elaborează de către unitatea administrativ-teritorială/asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară pentru o perioadă de minimum 5 ani, se actualizează ori de câte ori este necesar 

şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după 

caz, prin hotărâre a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale membre a asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Menționǎm cǎ Strategia tarifară constituie condiţie de finanţare a proiectelor de investiţii 

în infrastructura de apă realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din 

fonduri nerambursabile. 

Având în vedere cele aratate mai sus, vă propunem spre aprobare Strategia de tarifare 

pentru serviciile de apǎ şi apǎ uzatǎ furnizate de Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, 

pentru perioada 2017-2022. 

 

Intocmit, 

Prejban Nicoleta 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- 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. 538 din 11 ianuarie 2017 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 999 din 18 ianuarie 2017 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 225 din 6 ianuarie 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 274 din 6 ianuarie 2017; 

- solicitarea nr. 939 din 18 ianuarie 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 993 din 18 ianuarie 2017.  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a şi 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 sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

transferul ansamblului de atribuţii şi competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

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

Iulia, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Alba Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri  

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 229 din 29 noiembrie 2016 îşi 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU                                                                 

 

Înregistrat cu nr. 11 

Alba Iulia,  11 ianuarie 2017 



     ANEXA nr. 1  la

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA          Proiectul de Hotarare al Consiliului Judetean Alba

nr. 11 / 11 ianuarie 2017

A. STRUCTURI MEDICALE B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL
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Cabinet  pediatrie

COMITETUL DIRECTOR

POSTURI IN STRUCTURA MEDICALA

Cab. Recuperare fizica si balneologie

Sala de gimnastica

Comp. HIV/SIDA

Ingrijitoare curatenie

Comp. cronici

Comp. chirurgie maxilo-faciala

Comp. terapie acuta

Cabinet obst.ginecologie

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

L.endoscopie bronsica

Spitalizare de zi

Cabinet med.interna

Cab.chir.plastica si microchir. 

Reconstructiva

Cab. Chirurgie maxilo faciala

Cab pneumologie

Cab. Hematologie

Comp. ingr. de curatenie

4

1316

TOTAL POSTURI

MagazieConducatorii auto

Serv. tehnic administrativ si PSM

1.430

Serviciul resurse umaneComp. ingrijiri paliative

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.

Dietetica

Bloc alimentar

POSTURI IN STRUCTURA FUNCTIONALA 110

Serv.finan.-contab. 

Spalatorie

Comp. terapie intensiva

Comp. pneumologie

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Cab. planificare familialaComp. urologie

Sectia obstetica ginecologie

Sectia gastroenterologie Comp. endocrinologie

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Comp. nefrologie

Sectia medicina interne Comp. reumatologie

Farmacie spitalCab. cardiologie

DIRECTOR FIN. CONTABIL

Laborator bacteriologie 

DIRECTOR MEDICAL DIRECTOR INGRIJIRI

L. analize medicale

Comp. terapie acuta

Cab. medicina muncii

Bloc operator

Cab. boli infectioase

SECTII SI COMPARTIMENTE

Comp. prematuri

Sectia cardiologie

Comp. terapie intensiva

Comp. chirurgie vasculara

Cab. Urologie

Comp. dermato-venerice

Sectia neonatologie

Sectia ORL

Sectia oncologie medicala

Comp.hematologie

Sectia chirurgie generala

Sectia pediatrie

Sectia ortopedie si traumatologie

Sectia neurologie

Cabinet med. dentara de urgenta

Sectia psihiatrie acuti

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

Sectia recuperare medicala fizica si balneo Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

Comp. recuperare neurologica

Cab. Psihiatrie

Cab. ORL

Cab. Medicina sportiva

Cab. Neuropsihiatrie

Cab. Ginecologie

Statie hemodializa

Comp. oftalmologie

Sectia ATI

Unitatea de primire urgente

Cab. Nefrologie

Laborator radiologie si imagistica medicala

Cab. Dermato-venerologice

Cab. Chirurgie generala

Cab. Psihiatrie

Cab. Neurologie

Cab. Pediatrie

AMBULATORIUL INTEGRAT AL 

SPITALULUI 
ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

Cab. Gastoenterologie

Cab. Reumatologie

Comp. histopatologie

Muncitorii indirect productivi

L. radiologie si imagistica medicala-RMN- spital si ambulatoriu de specialitate

Cabinet interne

Laborator hematologie

Cab. Geriatrie si gerontologie

Cab. Alergologie si imunitate clinica

Fisier dispensar policlinica

Cab. Neurochirurgie

Comp. chirurgie plastica microchirurgie 

reconstrutiva

Cab. Endocrinologie

Spitalizare de zi

Sectia boli infectioase

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MANAGER

L. imunoserologie, contagioase si planificare familiara

L. biochimie

Serviciul de anatomie patologica

Comp. rel. cu publicul

Sterilizare

Comp. citologie

Muncitorii spatii verzi

Centrala telefonica

Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare

Comp. religios

Comp. auditCab. Ortopedie-traumatologie

Cab. Oftalmologie Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (ed. Spec.)

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior diabetic)

Comp. juridic

Birou informatica

CSM copii

L. radiologie si imagistica medicala-computer tomograf- spital si ambulatoriu de specialitate

Comp. prosectura

Comp.prevenire si combatere a infect nosocomiale

Serviciul judetean de medicina legala

Cab. oncologie medicala

Serv. de management al calitatii serviciilor med.

Managementul calitatii serviciilor medicale

CSM adulti cu stationare de zi

L. explorari functionale

UTS

Punct recoltare

Comp. de internari- informatii

Dietetica si bloc alimentar

Garderoba

Centrul de sanatate  multifunct. Ocna Mures

Statistica

Comp. aparatura medicala

Dispensar TBC



CONSILIUL JUDETEAN ALBA Anexa nr. 2

la Proiectul de Hotarare al Consiliului Judetean Alba 

nr. 11/11 ianuarie 2017

NR.POST DENUMIRE FUNCTIE/GRAD NIVEL STUDII CATEGORIE SPECIALITATE NR POSTURI

1 MANAGER GRADUL II S COMITET DIRECTOR 1

2 DIRECTOR MEDICAL GRADUL II S COMITET DIRECTOR 1

3 DIRECTOR FIN. CONTABIL GRADUL II S COMITET DIRECTOR ECONOMIST 1

4 DIRECTOR INGRIJIRI GRADUL II S COMITET DIRECTOR ASISTENT MEDICAL 1

SECTIA MEDICINA INTERNE        32 PATURI                                                

5 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

11 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA INTERNA 6

12 MEDIC REZIDENT AN IV S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

13 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

17 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

28 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 11

29 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

30 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

35 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

Nr. total posturi 31

SECTIA MEDICINA INTERNE - COMPARIMENT REUMATOLOGIE          6 PATURI

36 MEDIC PRIMAR S MEDICI REUMATOLOGIE 1

37 MEDIC S MEDICI REUMATOLOGIE 1

38 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

SECTIA MEDICINA INTERNĂ - COMPARIMENT PNEUMOLOGIE            6 PATURI

39 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

40 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

42 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

43 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

44 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 6

SECTIA MEDICINA INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE         5 PATURI

45 MEDIC PRIMAR S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

46 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

47 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

48 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

49 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 5

SECTIA GASTROENTEROLOGIE                                                            25 PATURI

50 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  1

52 MEDIC PRIMAR S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  2

53 MEDIC PRIMAR S MEDICI ENDOSCOPIE 1

56 MEDIC SPECIALIST S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  3

57 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

58 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

65 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

69 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

70 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

71 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

75 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

76 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 27

COMPARTIMENT NEFROLOGIE                                                               13 PATURI   

77 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI NEFROLOGIE 1

78 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEFROLOGIE 1

79 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

80 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

82 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

83 ASISTENT MEDICAL COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

85 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

       STAT DE FUNCȚII 

A. STRUCTURI MEDICALE

SECTII SI COMPARTIMENTE CU PATURI
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86 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

90 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

Nr. total posturi 14

SECTIA CARDIOLOGIE                                                                              40 PATURI

91 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI CARDIOLOGIE  1

93 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2

98 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CARDIOLOGIE  5

100 PROF. CFM PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROF. CFM 2

101 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

115 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 14

116 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

117 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

120 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

122 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 32

SECTIA  CARDIOLOGIE - COMP. TERAPIE INTENSIVA CORONARIENI    10 PATURI

124 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2

125 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

132 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

133 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

134 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

137 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

138 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 16

SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA                                                      25 PATURI

139 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 1

142 MEDIC PRIMAR S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 3

143 MEDIC REZIDENT ANUL V S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 1

144 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

146 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

147 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

156 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 9

161 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

164 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

166 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 2

171 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

173 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 35

SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE      6 PATURI

174 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA DE FAM. COMP. PALEATIE1

175 PSIHOLOG PRACTICANT S ALT PERSONAL SANITAR PSIHOLOG 1

176 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

179 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

182 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ALT PERSONAL SANITAR ASIST MED GENERALIST 3

184 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2
189 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

Nr. total posturi 16

190 MEDIC SPECIALIST S MEDICI HEMATOLOGIE 1

192 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

193 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

195 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 6

COMP DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE               17 PATURI

196 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE1

197 MEDIC PRIMAR S MEDICI DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE1

198 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

199 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

203 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

204 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

206 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

207 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 12

SECTIA CHIRURGIE GENERALA                                                        40 PATURI

208 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

214 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 6

215 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

216 MEDIC REZIDENT ANUL I S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

COMP HEMATOLOGIE                                                         5 PATURI
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217 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

220 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

221 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

236 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 15

238 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

239 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

246 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 7

247 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 40

SECTIA CHIRURGIE GENERALA - COMP NEUROCHIRURGIE                     8 PATURI

248 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROCHIRURGIE 1

250 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROCHIRURGIE 2

253 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

255 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

257 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

258 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 11

SECTIA CHIRURGIE GENERALA - COMP CHIRURGIR PLASTICA         

MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA                                                      7 PATURI

259 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE PLASTICA 1

261 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

Nr. total posturi 3

262 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE VASCULARĂ 1

263 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

264 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 3

COMPARTIMENT UROLOGIE                                                                                 20 PATURI

265 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI UROLOGIE 1

266 MEDIC PRIMAR S MEDICI UROLOGIE 1

267 MEDIC REZIDENT ANUL V S MEDICI UROLOGIE 1

268 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

273 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

274 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

275 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

278 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

279 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 15

SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE                                                        62 PATURI

280 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

287 MEDIC PRIMAR S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 7

289 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

290 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

292 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

310 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 18

317 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 7

319 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

321 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

330 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 9

Nr. total posturi 51

SECTIA NEONATOLOGIE                                                                 15 PATURI

331 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI NEONATOLOGIE 1

332 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1

333 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

337 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

338 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

339 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

340 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 10

SECTIA NEONATOLOGIE- COMP. TERAPIE INTENSIVA                      5 PATURI

341 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1

342 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

348 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 6

350 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

354 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

Nr. total posturi 14

SECTIA NEONATOLOGIE - COMP. PREMATURI                              10 PATURI

355 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1
356 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1

357 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI NEONATOLOGIE 1

SECTIA CHIRURGIE GENERALA- COMP CHIRURGIE VASCULARA- 5 PATURI
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358 MEDIC REZIDENT ANUL I S MEDICI NEONATOLOGIE 1

361 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

363 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

365 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 11

SECTIA PEDIATRIE                                                                         42 PATURI

366 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI PEDIATRIE 1

368 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 2

372 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 4

373 MEDIC REZIDENT AN V S MEDICI PEDIATRIE 1

374 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 1

376 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 2

386 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 10

388 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

389 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

390 INSTRUCTOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL 1

391 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

392 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

397 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

399 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 34

SECTIA PEDIATRIE  -COMPARTIMENT TERAPIE ACUTA                   5 PATURI  

400 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 1

404 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

406 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 7

SECTIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

407 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

410 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 3

414 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 4

415 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

416 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

427 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 11

430 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

431 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

432 GIPSAR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 1

435 GIPSAR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 3

440 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

442 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

Nr. total posturi 36

COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE                                                15 PATURI

443 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI OFTALMOLOGIE 1

445 MEDIC PRIMAR S MEDICI OFTALMOLOGIE 2

446 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OFTALMOLOGIE 1

447 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

450 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

452 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

453 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

455 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 13

SECTIA  ORL                                                                   20 PATURI

456 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ORL 1

459 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORL 3

460 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ORL 1

461 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

466 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

467 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

468 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

472 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

473 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 18

SECTIA ORL  - COMP.CHIRURGIE MAXILO-FACIALA   5 PATURI

474 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE MAXILO-FACIALA  1

475 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

476 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 3

SECTIA ATI                                                                                   28 PATURI

477 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI ATI 1

483 MEDIC PRIMAR S MEDICI ATI 6

486 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ATI 3

487 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI ATI 1

35 PATURI
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488 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

494 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 6

495 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

536 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 41

538 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

540 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

541 TEHNICIAN SANITAR UTILAJE MED. PRINCIPALPL PERSONAL SANITAR MEDIU TEHNICIAN SANITAR UTILAJE MED. PRINCIPAL1

542 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

553 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 11

Nr. total posturi 77

SECTIA NEUROLOGIE                                                                           63 PATURI

554 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI NEUROLOGIE 1

559 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROLOGIE 5

561 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 2

562 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

587 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 25

589 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

605 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 16

608 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 3

Nr. total posturi 55

SECTIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE  ACUTA                    5 PATURI

609 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

611 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

612 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

613 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 5

SECTIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI                    5 PATURI

614 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

615 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

SECTIA   BOLI INFECTIOASE                                                               42 PATURI

616 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

618 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECTIOASE 2

619 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

620 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

621 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

622 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

629 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

634 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

636 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

637 SPALATOREASA G PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 1

641 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

642 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 27

SECTIA BOLI INFECTIOASE - COMPARTIMENT HIV/SIDA                          4 PATURI

643 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

645 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

647 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

648 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

649 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 7

COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE                                       8 PATURI

650 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI DERMATO-VENEROLOGICE 1

652 MEDIC SPECIALIST S MEDICI DERMATO-VENEROLOGICE 2

653 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

657 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

658 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

660 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 11

SECTIA  PSIHIATRIE ACUTI                                                                  50 PATURI

661 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI PSIHIATRIE 1

667 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 6

669 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

670 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

675 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 5

688 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 13

689 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1
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690 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

691 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

703 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 12

704 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

706 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

Nr. total posturi 46

SECTIA  RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO                     25 PATURI

707 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 1

709 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 2

710 PROF. CFM PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

711 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

714 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

722 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 8

723 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

728 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

Nr. total posturi 22

SECTIA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE - COMP RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE      7 PATURI

729 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 1

730 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

731 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

COMPARTIMENT  RECUPERARE NEUROLOGICA                                 15 PATURI

732 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO1

733 MEDIC PRIMAR S MEDICI RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO1

734 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

735 PROFESOR CFM S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

737 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

738 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

745 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

750 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

Nr. total posturi 19

COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIES)                     22 PATURI

751 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 1

752 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

756 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

758 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

763 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

765 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

768 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 3

769 MUNCITOR IV G MUNCITORI MUNCITOR BUCATAR 1

Nr. total posturi 19

STATIE HEMODIALIZA                                                               4 APARATE

770 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEFROLOGIE 1

771 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

773 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

775 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

776 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

777 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

778 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 9

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE                                                           5 PATURI

779 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI URGENTA 1

789 MEDIC PRIMAR S MEDICI URGENTA 10

790 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 1

796 MEDIC SPECIALIST S MEDICI URGENTA 6

797 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENTA IN UPU1

801 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 4

802 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI URGENTA 1

803 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI URGENTA 1

806 MEDIC S MEDICI URGENTA 3

808 MEDIC S MEDICI GENERALIST CU COMPETENTA IN UPU2

809 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

814 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 5
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818 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

843 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 25

852 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 9

856 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

858 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

858,50 ANALIST PROGRAM IA S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ANALIST PROGRAM 0,5

859 INGINER DE SISTEM I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR INGINER DE SISTEM 0,5

860 SECRETAR DACTILOGRAF I A M PERSONAL SANITAR MEDIU SECRETAR DACTILOGRAF 1

863 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 3

866 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 3

882 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 16

899 INFIRMIERA G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 17

909 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 10

Nr. total posturi 131

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE - CABINET MED. DENTARA DE URGENTA   

912 MEDIC SPECIALIST S MEDICI STOMATOLOG 3

913 MEDIC S MEDICI STOMATOLOG 1

914 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 5

SPITALIZARE DE ZI                                                                          25 PATURI

914 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORECONOMIST 0,5

915 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 0,5

917 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

921 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 4

922 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 8

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI 

     CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

923 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET CARDIOLOGIE

925 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

     CABINET GASTROENTEROLOGIE

926 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

928 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2
     CABINET  REUMATOLOGIE

929 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET  NEFROLOGIE

930 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   ENDOCRINOLOGIE

931 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET    PEDIATRIE

932 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

   CABINET  CHIRURGIE GENERALA

933 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

934 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

935 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   NEUROCHIRURGIE

936 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET NEUROLOGIE

937 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   DERMATO - VENEROLOGICE

939 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

    CABINET PSIHIATRIE

940 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   UROLOGIE

941 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

942 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

943 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET  OFTALMOLOGIE

944 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET  ORL

945 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET    OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

CABINET CHIRURGIE PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ
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946 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET PSIHIATRIE

947 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

948 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

949 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET NEUROPSIHIATRIE

950 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

COMPARTIMENT ERGOTERAPIE

951 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICA SI BALNEOLOGIE

955 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

956 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   SALA DE GIMNASTICA

957 PROFESOR PRINCIPAL CFM PL PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM 1

   CABINET MEDICINA SPORTIVA

958 MEDIC SPECIALIST   S MEDICI MEDICINA SPORTIVA 1

959 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET GERIATRIE SI GERONTOLOGIE

960 MEDIC PRIMAR S MEDICI GERIATRIE SI GERONTOLOGIE 1

961 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

  CABINET DE ALERGOLOGIE SI IMUNITATE CLINICA

962 MEDIC PRIMAR S MEDICI ALERGOLOGIE SI IMUNITATE CLINICA1

963 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

CABINET PNEUMOLOGIE

964 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

CABINET HEMATOLOGIE

965 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

PUNCT DE RECOLTARE

966 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

  FISIER DISPENSAR POLICLINICA

967 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

969 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

970 STATISTICIAN MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

   INGRIJITOARE CURATENIE

974 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 52

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

BLOC OPERATOR

975 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

982 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 7

985 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR OBSTETRICA GINECOLOGIE 3

994 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 9

1002 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETICA GINECOLOGIE 8

1006 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

1013 INFIRMIERA G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 7

1017 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

1018 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 44

UTS

1019 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDIC 1

1020 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

STERILIZARE

1021 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT APARATURA MEDICALA 1

1030 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT APARATURA MEDICALA 9

Nr. total posturi 10

FARMACIE SPITAL

1031 FARMACIST SEF SECTIE GRADUL II S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1032 FARMACIST PRIMAR COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1033 FARMACIST PRIMAR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1034 FARMACIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1035 FARMACIST REZ. AN III S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

Pagina 8



1046 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 11

1048 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 2

1049 OPERATOR DATE I M PERSONAL SANITAR MEDIU OPERATOR DATE II 1

Nr. total posturi 19

LABORATOR BACTERIOLOGIE

1050 MEDIC SEF LABORATOR GRAD II S MEDICI LABORATOR 1

1051 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1052 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1054 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

1055 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 6

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

1057 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 2

1058 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1062 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 4

1063 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1064 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 9

LABORATOR IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE SI PLANIFICARE FAMILIARA

1065 MEDIC SPECIALIST S MEDICI LABORATOR 1

1066 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1067 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1068 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

Nr. total posturi 4

LABORATOR BIOCHIMIE

1069 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1072 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 3

1074 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

Nr. total posturi 6

LABORATOR HEMATOLOGIE

1075 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1076 CHIMIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1079 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 3

1080 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1081 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

Nr. total posturi 7

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

1082 MEDIC SEF LABORATOR GRAD II S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1084 MEDIC PRIMAR S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1086 MEDIC SPECIALIST S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1087 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1088 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1095 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA7

1096 STATISTICIAN MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

1097 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 16

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 

COMPUTER TOMOGRAF- SPITAL SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1099 MEDIC PRIMAR S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1100 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1105 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA5

1106 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1107 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 10

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 

RMN SPITAL  SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1108 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

Nr. total posturi 1

LABORATOR EXPLORARI FUNCTIONALE

1109 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 1

1111 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

Nr. total posturi 2

 LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ SI TERAPEUTICĂ

 LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
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1112 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1113 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1114 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA

1115 MEDIC SEF SERV. M.L. GRADUL I S MEDICI  MEDICINA LEGALA 1

1116 MEDIC PRIMAR S MEDICI  MEDICINA LEGALA 1

1118 MEDIC SPECIALIST S MEDICI  MEDICINA LEGALA 2

1119 FARMACIST PRIMAR M.L. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIST  M.L. 1

1120 CHIMIST PRNCIPAL M.L. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR CHIMIST  M.L. 1

1124 ASISTENT MED. PRIN. M.L. PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 4

1125 ASISTENT MEDICAL M.L. PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 1

1126 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 1

1127 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

1128 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 14

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - COMPARTIMENT CITOLOGIE

1129 BIOLOG SPECIALIST A.P. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1130 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE

1131 ASISTENT MED. PRIN. A.P. SSD

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ANATOMIE PATOLOGICA 1

1132 ASISTENT MED. PRIN. A.P. COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

1133 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 1

1134 ASISTENT MEDICAL DEB.A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST             1

Nr. total posturi 4

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - PROSECTURA

1135 MEDIC SEF SERV. A.P. GRADUL I S MEDICI ANATOMIE PATOLOGICA 1

1137 MEDIC PRIMAR A.P. S MEDICI ANATOMIE PATOLOGICA 2

1139 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 2

1140 AUTOPSIER DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

Nr. total posturi 6

CABINET PLANIFICARE FAMILIALA

1141 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA DE FAMILIE COMP. PLANIF. MED.1

1142 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE 1

1143 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 3

CABINET MEDICINA MUNCII

1144 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA MUNCII 1

1145 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA MUNCII 1

1146 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

 CABINET ONCOLOGIE MEDICALA

1149 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

1150 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

CABINET BOLI INFECTIOASE 

1152 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

1153 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE (EDUCATIE SPECIFICA)

1154 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)

1155 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 9

CSM ADULTI CU STATIONARE DE ZI -  35 LOCURI

1156 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI PSIHIATRIE 1

1157 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 1

1158 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI PSIHIATRIE 1

1159 PSIHOLOG S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1160 ASISTENT SOCIAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1161 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1162 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1163 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 8

CSM COPII

1164 MEDIC SEF CSM GRADUL I S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 1
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1166 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 2

1167 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 1

1169 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

1170 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1171 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1173 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

1174 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

1175 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1176 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 13

DISPENSAR   TBC

1177

MEDIC SEF DISPENSAR TBC 

GRADUL I S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1179 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2

1181 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2

1182 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1183 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1190 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

1191 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1192 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1193 SOFER II M MUNCITORI SOFER II 1

1194 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 18

CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ

1195 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

1196 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 1

1197 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

1200 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

1201 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

1204 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

1205 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1206 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1207 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 13

COMPARTMENT APARATURA MEDICALA

1212 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 5

Nr. total posturi 5

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

1213 SEF SERVICIU GRADUL II S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORJURIST/ECONOMIST/INGINER 1

1214 CONSILIER JURIDIC I S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORCONSILIER JURIDIC 1

1216 INSPECTOR DE SPEC I S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORJURIST/ECONOMIST 2

1217 ANALIST AJ. I A M PERSONAL MEDIU ANALIST AJUTOR 1

STATISTICA

1218 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1220 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

Nr. total posturi 8

COMPARTIMENT DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE

1221 MEDIC SEF SERV. GRADUL I S MEDICI EPIDEMIOLOGIE 1

1222 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

1223 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENA 1

1224 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1225 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1228 AGENT D.D.D. G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR AGENT D.D.D. 3

1232 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

1233 MUNCITOR NECALIFICAT G MUNCITORI MUNCITOR NECALIFICAT 1

Nr. total posturi 13

COMPARTIMENT INGRIJITOARE DE CURATENIE

1317 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 84

Nr. total posturi 84

COMPARTIMENT DE INTERNARII - INFORMATII

1319 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

CABINET PEDIATRIE

CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

SPITALIZARE DE ZI

CABINETE MEDICALE
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1320 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 3

1321 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA ECONOMIST 1

1326 ECONOMIST I A S TESA ECONOMIST 5

1327 ECONOMIST I S TESA ECONOMIST 1

1328 CONTABIL IA M TESA CONTABIL 1

Nr. total posturi 8

BIROU INFORMATICA

1329 SEF BIROU GRADUL II S TESA ANALIST PROGRAMATOR 1

1330 INGINER DE SISTEM I S TESA INGINER DE SISTEM 1

1332 ANALIST DEBUTANT S TESA ANALIST 2

1333 ANALIST AJ. I A M TESA ANALIST AJUTOR 1

Nr. total posturi 5

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  APROVIZIONARE SI TRANSPORT

1334 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA INGINER/ECONOMIST 1

1339 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 5

1341 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S TESA ECONOMIST/INGINER/JURIST 2

Nr. total posturi 8

MAGAZIE

1342 ȘEF DEPOZIT I M TESA ȘEF DEPOZIT I 1

1343 MAGAZIONER M TESA MAGAZIONER 1

1344 MUNCITOR IV M MUNCITORI ACHIZITOR 1

1346 MANIPULANT BUNURI M MUNCITORI MANIPULANT BUNURI 2

Nr. total posturi 5

CONDUCATORI AUTO

1349 MUNCITOR II MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 3

1350 MUNCITOR III MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 1

Nr. total posturi 4

1351 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA ECONOMIST 1

RESURSE UMANE

1354 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 3

1356 INSPECTOR DE SPEC I S TESA ECONOMIST 2

RELATII  CU PUBLICUL

1358 ECONOMIST I S TESA ECONOMIST 2

Nr. total posturi 8

SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

1359 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA JURIST/ECONOMIST/INGINER 1

TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

1361 INGINER IA S TESA INGINER 2

1362 INGINER IA- CADRU TEHNIC PSI S TESA INGINER CADRU TEHNIC PSI 1
1363 ECONOMIST I A S TESA ECONOMIST 1

1364 ARHIVAR M TESA ARHIVAR 1

MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI                     

1365 SEF FORMATIE MUNCITORI M MUNCITORI ELECTRICIAN/INSTALATOR/MECANIC/FOCHIST1

1370 MUNCITOR I G MUNCITORI ELECTRICIAN 5

1373 MUNCITOR I G MUNCITORI INSTALATOR 3

1375 MUNCITOR I G MUNCITORI MECANIC 2

1381 MUNCITOR I G MUNCITORI FOCHIST 6

1382 MUNCITOR II G MUNCITORI FOCHIST 1

1383 MUNCITOR I G MUNCITORI ZUGRAV 1

1384 MUNCITOR I G MUNCITORI TAMPLAR 1

1385 MUNCITOR IV G MUNCITORI CROITOR 1

1386 MUNCITOR IV G MUNCITORI INSTALATOR 1

CENTRALA TELEFONICA

1387 MUNCITOR III G MUNCITORI TELEFONISTA 1

MUNCITOR SPATII VERZI MUNCITORI

1389 MUNCITOR SP.VERZI G MUNCITORI 2

ACTIVITATE DE INTRETINERE REVIZIE THE. ASCENSOARE MUNCITORI

1394 MUNCITOR III G MUNCITORI LIFTIERA 5

Nr. total posturi 36

COMPARTIMENT JURIDIC

1395 CONSILIER JUR. IA S TESA JURIST 1

1396 CONSILIER JUR. I S TESA JURIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT AUDIT

1397 AUDITOR I S MEDICI MEDICINA GENERALA 1

1398 AUDITOR I S TESA AUDITOR I 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT RELIGIOS

SERVICIUL RESURSE UMANE SI RELATII CU PUBLICUL

B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE 
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1400 PREOT I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PREOT 2

Nr. total posturi 2

DIETETICA

1401 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1402 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

BLOCUL ALIMENTAR

1405 MUNCITOR I G MUNCITORI BUCATAR 3

1411 MUNCITOR II G MUNCITORI BUCATAR 6

1412 MUNCITOR III G MUNCITORI BUCATAR 1

1417 MUNCITOR IV G MUNCITORI BUCATAR 5
Nr. total posturi 17

GARDEROBA

1420 GARDEROBA G PERSONAL AUXILIAR SANITARGARDEROBA 3

Nr. total posturi 3

SPALATORIE
1421 SPALATOREASA SEF M PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 1

1430 SPALATOREASA G PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 9

Nr. total posturi 10

TOTAL  POSTURI UNITATE 1430

PREŞEDINTE,

ION DUMITREL

         AVIZAT,

SECRETARUL JUDETULUI ALBA

                                                         VASILE BUMBU
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei  

şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

  

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 229/29 noiembrie 2016 au fost aprobate 

Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 225 din 6 ianuarie 2017 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 274 din 6 ianuarie 2017 solicită modificarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii în sensul transformării unor posturi vacante şi mutării 

acestora în structurile cu deficit de personal, a transformării unor posturi de medic ca urmare a 

obținerii unui grad superior a persoanelor care ocupă aceste posturi, precum şi modificarea unor 

posturi ca urmare a finalizării examenului de promovare în  grade sau trepte profesionale imediat 

superioare organizat în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

În conformitate cu prevederile art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean 

aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu 

încadrarea în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Alba am iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 11 din 11 ianuarie 2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE,  

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 538 /11.01.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

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

judeţean aprobă prin hotărâre organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, ale societăţilor comerciale şi 

ale regiilor autonome de interes judeţean.  

 Prin adresa nr. 225 din 6 ianuarie 2017 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia solicită 

pentru asigurarea unui serviciu de asistenţă medicală corespunzător şi acordarea dreptului la 

promovare a personalului din cadrul spitalului, următoarele modificări ale organigramei şi ale 

statului de funcţii:  

 

I. Transformarea și/sau mutarea unor posturi vacante: 

 

Secţia neonatologie - compartiment prematuri: Transformare un post vacant de asistent 

medical PL în post de medic rezident anul I 

Secţia ATI: Transformare un post vacant de medic specialist în post de medic rezident 

anul I 

UTS: Mutare un post de asistent medical principal vacant la laboratorul de endoscopie 

bronşică 

Farmacie spital: Transformare un post vacant de farmacist rezident anul II în post vacant 

de medic primar radiologie şi imagistică medicală şi mutare la Laboratorul de radiologie şi 

imagistică medicală; 

CSM Adulţi: Transformare un post vacant de instructor ergoterapeut în post de medic 

rezident anul I 

CSM Copii: - Transformare un post de asistent medical principal PL vacant în post de 

asistent medical principal S și transformare un post vacant de registrator medical principal în 

post de medic rezident anul I- psihiatrie pediatrica 

Laborator endoscopie bronşică: Transformare un post vacant de asistent medical 

debutant în post de asistent medical 

 Bloc operator: Mutarea un post vacant de infirmier la Secţia Obstetrică ginecologie; 

Centrul de Sanatate Multifuncțional Ocna Mures - Spitalizare de zi: Transformare un 

post vacant de îngrijitoare în post de medic primar specialitatea pneumoftiziologie şi 

mutare la Laboratorul de endoscopie bronşică și transformarea a două posturi vacante de 

asistent medical principal în posturi de asistent medical şi mutarea la Secția Boli 

infecţioase. 

Compartiment Prevenire şi combatere a infecțiilor nosocomiale: Transformare un 

post vacant de medic specialist epidemiologie în post vacant de medic specialist boli infecțioase 

  

 II. Transformarea unor posturi ca urmare a obținerii de grade superioare a medicilor 

rezidenţi  şi a medicilor specialiști: 

 

Secţia medicină internă: Transformare un post de medic rezident anul III în post de 

medic rezident anul IV  

Secţia cardiologie: Transformare un post de medic rezident anul V în post de medic 

specialist 



Secţia obstetrică ginecologie: Transformare un post de medic specialist în post de medic 

primar 

Secţia neonatologie - compartiment prematuri: Transformare un post de medic rezident 

anul IV în post de medic specialist şi transformare un post de medic rezident anul I în post de 

medic rezident anul II 

 Secţia boli infecțioase: Transformare un post de medic rezident anul I în post de medic 

rezident anul II 

Staţia de hemodializă: Transformare un post de medic în post de medic specialist 

Unitatea de primiri urgenţe: Transformare un post de medic rezident anul II în post de 

medic rezident anul III 

Laborator radiologie şi imagistică medicală - computer tomograf: Transformare un 

post de medic rezident anul I în post de medic rezident anul II 

Dispensar TBC: Transformare un post de medic rezident anul IV în post de medic 

specialist. 

Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinetele - Psihiatrie: Transformare un post de 

psiholog practicant vacant în post de psiholog specialist; 

 

III. Transformarea unor posturi ca urmare a susţinerii examenului de promovare  în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare: 

 

Secţia  gastroenterologie: Transformare un post de asistent medical debutant în post de 

asistent  medical 

Compartiment nefrologie: Transformare două posturi de  asistent medical debutant în 

posturi de asistent  medical 

Secţia cardiologie: Transformare un post de  asistent medical debutant în post de asistent  

medical şi transformare un post de infirmier debutant în post de infirmier 

- compartiment terapie intensiva coronarieni: Transformare un post de asistent medical 

debutant în post de asistent  medical 

 Secţia oncologie medical: Transformare două posturi de  asistent medical debutant în 

posturi de asistent  medical şi transformare două posturi de infirmier debutant în post de 

infirmier 

 Spitalizare de zi: Transformarea un post de registrator medical debutant în post de 

registrator medical. 

 Compartiment hematologie: Transformare un post de asistent medical debutant în post 

de asistent  medical 

 Secţia chirurgie general: Transformare un post de infirmier debutant în post de infirmier 

- compartiment neurochirurgie: Transformare un post de asistent medical debutant în post 

de asistent  medical şi transformare un post de infirmier debutant în post de infirmier 

- compartiment chirurgie vasculara: Transformare un post de asistent medical debutant în 

post de asistent  medical 

 Compartiment urologie: Transformare un post de asistent medical debutant în post de 

asistent  medical 

 Secţia obstetrică ginecologie: Transformare cinci posturi de  asistent medical debutant 

în posturi de asistent  medical şi transformare două posturi de infirmier debutant în posturi de 

infirmier 

 Secţia pediatrie: Transformare două posturi de  asistent medical debutant în posturi de 

asistent  medical 

Secţia ortopedie și traumatologie: Transformare două posturi de  asistent medical 

debutant în posturi de asistent  medical 

Compartiment oftalmologie: Transformare două posturi de asistent medical debutant  în 

posturi de asistent  medical 

Secţia ORL: Transformare un post de asistent medical debutant în post de asistent  

medical;Transformare un post de registrator medical debutant în post de registrator medical; 

Transformare un post de infirmier debutant în post de infirmier 

Secţia boli infecțioase: Transformare un post de registrator medical în post de registrator 

medical principal; Transformare un post de infirmier debutant în post de infirmier 

Compartiment dermatovenerologie: Transformare un post de asistent medical debutant 

în post de asistent  medical 



Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieş: Transformare un post de infirmier 

debutant în post de infirmier 

Unitatea de primiri urgenţe: Transformare cinci posturi de  asistent medical debutant în 

posturi de asistent  medical; Transformare două posturi de registrator medical debutant în posturi 

de registrator medical; Transformare trei posturi de infirmier debutant în posturi  de infirmier 

Bloc operator: Transformare două posturi de  asistent medical debutant în posturi de 

asistent  medical şi transformare un post de infirmier debutant în post de infirmier 

Laborator analize medicale - bacteriologie: Transformare un post de asistent medical 

debutant în post de asistent  medical 

Laborator radiologie şi imagistică medicală: Transformare un post de registrator 

medical debutant în post de registrator medical 

Compartiment Prevenire şi combatere a infecțiilor nosocomiale: Transformare un 

post de asistent medical debutant în post de asistent  medical 

Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinetele: 
- punct de recoltare: Transformare un post de asistent medical debutant în post de asistent  

medical 

- fisier – informatii: Transformare un post de asistent medical debutant în post de asistent  

medical 

Dietetica şi bloc alimentar: Transformare un post de muncitor IV în post de muncitor III 

Compartiment Internări - informaţii: Transformare un post de registrator medical  în 

post de registrator medical principal 

Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale: Transformare un post de 

consilier juridic II în post de consilier juridic I 

Serviciul achiziţii publice, aprovizionare si transport: Transformare un post de 

economist I în post de economist IA 

- magazie: Transformare un post de magaziner debutant în post de magaziner 

- conducători auto: Transformare un post de muncitor III în post de muncitor II 

 Serviciul resurse umane şi relații cu publicul: Transformare doua posturi de economist 

I în posturi de economist IA 

Compartiment juridic: Transformare un post de consilier juridic II în post de consilier 

juridic I 

 

           Faţă de cele ce preced, propun aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

 

Şef birou,  

Suciu Horaţiu Zaharia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 999/18.01.2017 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

cu privire la completarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

 înregistrat sub nr. 11 din 11 ianuarie 2017 

 

 

 Prin adresa nr. 939 din 18 ianuarie 2017 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a revenit 

la adresa nr. 225/6 ianuarie 2017 cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții, și 

a solicitat pe lângă modificările inițiale și transformarea unui post de asistent social ca urmare a 

obținerii gradului profesional principal. 

 Se impune modificarea statului de funcții la poziția 176 prin transformarea postului de 

asistent social în asistent social principal din cadrul Secţiei Oncologie medicală – 

compartimentul îngrijiri paleative. 

 Faţă de cele ce preced, propun modificarea proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 11 

din 11 ianuarie 2017 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

 

Şef birou,  

Suciu Horaţiu Zaharia 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- raportul de specialitate nr. 672 din 13 ianuarie 2017 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 95 din 11 ianuarie 2016 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

înregistrată cu nr. 621 din 12 ianuarie 2017 la registratura Consiliului Judeţean Alba.  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a şi 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 sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G.  nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 198/27 octombrie 2016 și anexa nr. 26b 

a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28/29 ianuarie 2015  îşi încetează aplicabilitatea la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Managerul Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

Înregistrat cu nr. 19 

Alba Iulia, 13 ianuarie 2017 



Spitalizare de zi 
4 paturi

 

32 32 6 2 3 4 4 - 1 3 3 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 11 3 2 1

1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 31 5 2 3 3 4 - 1 3 3 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 11 3 2 1

              Ion DUMITREL

Proiectul de Hotarare al Consiliului Judetean Alba

nr. 19 / 13 ianuarie 2017

     ANEXA nr. 1  la

Total posturi :  130, din care                     

- Comitet director : 3                             

- de conducere : 6                                    

- de execvutie : 121

DIRECTOR MEDICAL 1 DIRECTOR FINANCIAR 1

MANAGER

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Judeţean Alba nr. 19 /13 ianuarie 2017 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII 

AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei 

  

Nivel 

studii 

Specialitatea 

  

Număr 

posturi  

 

COMITET DIRECTOR 

1 Manager II S 

 

1 

2 Director medical II S 

 

1 

3 Director financiar contabil II S Economist 1 

Total 3 

SECŢIA PNEUMOLOGIE I 

4 Medic şef secție gradul II S Pneumologie 1 

5-6 Medic primar S Pneumologie 2 

7-12 Asistent medical principal PL Medicină generală 6 

13 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

14-15 Asistent medical PL Medicină generală 2 

16-19 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 4 

20-24 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 5 

COMPARTIMENT TBC 

25 Medic specialist S Pneumologie 1 

26 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

27-28 Asistent medical principal PL Medicină generală 2 

29-30 Asistent medical PL Medicină generală 2 

31 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

32-34 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 3 

35 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 32 

SECŢIA PNEUMOLOGIE II 

36 Medic şef secție gradul II S Pneumologie 1 

37 Medic primar S Pneumologie 1 

38-39 Medic specialist S Pneumologie 2 

40 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

41-47 Asistent medical principal PL Medicină generală 7 

48 Asistent medical principal S Medicină generală 1 

49 Asistent medical S Medicină generală 1 

50-53 Asistent medical PL Medicină generală 4 

54 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

55-61 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 7 

62-67 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 6 

 Total 32 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

68 Şef  laborator gradul I S Laborator 1 

69 Medic primar S Laborator 1 

70 Biolog/biochimist S Biolog/biochimist 1 

71-72 Asistent medical principal PL Laborator 2 

73 Îngrijitor curăţenie  G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 6 

 



LABORATOR RADIOLOGIE 

74 Medic specialist S Radiologie 1 

75 Asistent medical principal PL Radiologie 1 

Total 2 

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCIONALE + Comp. ENDOSCOPIE BRONŞICĂ 

76-77 Medic specialist S Pneumologie 2 

78 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

 Total 3 

FARMACIA 

79 Farmacist şef secție gradul I S Farmacie 1 

80 Asistent medical principal PL Farmacie 1 

81 Asistent medical PL Farmacie 1 

82 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 4 

DISPENSAR TBC 

83 Medic primar S Pneumologie 1 

84 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

85 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

86 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 4 

STATISTICĂ MEDICALA 

87 Registrator medical debutant M   1 

 Total 1 

S.P.C.I.N (Ord. 916/2006) 

88 Medic specialist S Epidemiologie 1 

89 Asistent medical  PL Epidemiologie 1 

90 Infirmieră, agent DDD G Agent DDD 1 

 Total 3 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

91 Medic specialist S   1 

92 Consilier Juridic gr. II S  Jurist 1 

93 Economist gr. II  S  Economist 1 

 Total 3 

FINANCIAR CONTABILITATE 

94-95 Economist gr. IA S Economist 2 

96 Economist gr. I S Economist 1 

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE 

97 Referent specialitate gr. II S Economist 1 

Total 4 

BIROU RESURSE UMANE - SERVICII INTERNE 

98 Şef birou gr. II S Economist 1 

99 Economist gr. IA S Economist 1 

100 Referent specialitate gr. II S Economist 1 

JURIDIC 

101 Consilier juridic gr. II S Jurist 1 

SERVICII INTERNE (secretariat-registratură, arhivă) 

102 Referent tr. I M Referent 1 

103 Funcţionar, arhivar  M Arhivar 1 

Total 6 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

104 Şef serviciu gr. II S Inginer 1 

APROVIZIONARE 

105 Referent/merceolog  tr. I M Merceolog   1 

106 Magaziner M   1 

 

 



COMPARTIMENT  SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, SITUAȚII DE 

URGENȚĂ, PROTECȚIE CIVILĂ 

107 Inginer gr. IA S Inginer 1 

TEHNIC 

108 Subinginer gr. I SSD Subinginer 1 

COMPARTIMENT INFORMATICĂ 

109 Analist, programat, gr. II S Informatică 1 

CAPELA 

110 Preot gr. II S Preot 1 

 Total 8 

DESERVIRE GENERALĂ 

111 Portar,  paznic G 

Agent pază și 

ordine 1 

Total 1 

MUNCITORI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAȚII 

112 Muncitor calificat tr. III   Instalator 1 

113 Muncitor calificat tr. II   Electrician 1 

Total 2 

MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE 

 Centrala termică 

114-115 Muncitor calificat tr. II   Fochist 2 

116 Muncitor calificat tr. III   Fochist 1 

Centrala telefonică 

117-118 Muncitor calificat tr. IV   Telefonist 2 

Confecţionare, reparare și întreținere inventar moale 

119 Muncitor calificat tr. IV   Croitor 1 

Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri 

120 Muncitor necalificat tr. I   Manipulant bunuri 1 

Spaţii verzi 

121 Muncitor calificat tr. III   Horticultor 1 

122 Muncitor necalificat tr. I     1 

Frizeria 

123 Muncitor calificat tr. IV   Frizer 1 

Conducere auto 

124 Şofer tr. I   Şofer 1 

Total 11 

BUCĂTĂRIE 

125 Muncitor calificat tr. III   Bucătar 1 

126-127 Muncitor calificat tr. IV   Bucătar 2 

Total 3 

SPĂLĂTORIE 

128 Spălătoreasă cu gestiune M;G Spălătoreasă 1 

129 Spălătoreasă M;G Spălătoreasă 1 

Total 2 

GARDEROBĂ 

130 Garderobier M;G Garderobier 1 

Total 

TOTAL POSTURI 130 

  

                                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU   

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi  

a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 198/27 octombrie 2016 a fost aprobat 

Statul de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud prin adresa nr. 95 /11 ianuarie 2017 înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 621/12 ianuarie 2017, solicită modificarea unor 

posturi ca urmare a finalizării examenului de promovare în  grade sau trepte profesionale imediat 

superioare organizat conform art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice. 

De asemenea, ca urmare a modificării prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba, a nivelului de salarizare corespunzător gradului pentru posturile de conducere de șef 

serviciu și șef birou din cadru Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, se impune modificarea 

statului de funcţii. 

Potrivit prevederilor art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean aprobă modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal şi 

în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Alba am iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 19 din 13 ianuarie 2017. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion  DUMITREL 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 672 /13.01.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii  ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

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

judeţean aprobă prin hotărâre organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, ale societăţilor comerciale şi 

ale regiilor autonome de interes judeţean.  

 Prin adresa nr. 95 din 11 ianuarie 2017 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud solicită 

modificarea statului de funcţii prin transformarea unor posturi ca urmare a susţinerii examenului 

de promovare  în grade sau trepte profesionale imediat superioare. Solicitarea se referă la 

transformarea următoarelor posturi: 

- Secţia pneumologie I - Transformare un post de asistent medical debutant în post de 

asistent  medical  

- Compartiment achiziţii publice contractare – Transformare un post de Referent 

specialitate S  grad III în post de Referent specialitate S grad II  

  De asemenea ca urmare a modificării prin dispoziție a Președintelui Consiliului 

Județean Alba, a nivelului de salarizare corespunzător gradului pentru posturile de conducere de 

șef serviciu și de șef birou, din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, se impune 

modificarea statului de funcții prin modificarea următoarelor posturi: 

- Personal de conducere din structuri funcţionale: şef serviciu - gradul II, şef birou - 

gradul II.  

 Faţă de cele ce preced, propun aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud. 

 

 

Şef birou,  

Suciu Horaţiu Zaharia 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂ RE 

privind aprobarea reorganizării Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 762/16 ianuarie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 35/13 ianuarie 2017 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 746/16 ianuarie 2017  

- solicitarea nr. 39/16 ianuarie 2017 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 747/16 ianuarie 2017. 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă reorganizarea  Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

Art. 2. Se aprobă Organigrama Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, acesta 

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

Art. 3. Se aprobă Statul de funcţii al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, acesta 

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

Art. 4. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, acesta urmând să aibă structura prevăzuta în anexa nr. 3 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/27 octombrie 2016, Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 100/28 mai 2015 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/26 

februarie 2015 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Biroul resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Prefectului Judeţului Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Direcţiei juridică şi relaţii 

publice, Direcţei gestionarea patrimoniului, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 20 

Alba Iulia, 16 ianuarie 2017



Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre al 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 20 /16 ianuarie 2017 

ORGANIGRAMA CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

Total posturi: 59, din care 

5 posturi conducere 

54 posturi execuție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

AVIZAT 

PREȘEDINTE       SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

             ION DUMITREL                VASILE BUMBU 
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1  -  1  -  1  -  1  1 

5  3  11,5  6  14,5  4  4  6 

6  3  12,5  6  15,5  4  5  7 

CENTRUL DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

MANAGER 

CONTABIL ȘEF 



Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre al 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 20 /16 ianuarie 2017 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII 

AL CENTRULUI  DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

 

 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil şef, gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV 

2 Consilier juridic, gradul IA S 1 

3 Referent de specialitate, gradul II S 1 

4 Şofer I  M 1 

5-6 Îngrijitor   2 

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR - CONTABIL 

7 Economist, gradul IA S 1 

8 Refernt, treapta I M 1 

9 Referent, gradul I A S 1 

SERVICIUL ȘCOALA DE ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI „AUGUSTIN BENA” 

10 Şef serviciu, gradul I S 1 

11-13 Muncitor calificat, treapta II  3 

14 Muncitor calificat, treapta III  1 

15 Instructor, treapta II M 1 

16-18 Expert, gradul I S 3 

19 Expert, gradul II (1 cu ½ normă) S 0,5 

20 Instructor, treapta I M 1 

21-22 Instructor, treapta III M 2 

COMPARTIMENTUL PROMOVARE ȘI VALORIFICARE A PRODUSELOR ŞI 

SERVICIILOR CULTURAL - ARTISTICE 

23 Referent, treapta IA  M 1 

24 Referent, gradul IA S 1 

25-26 Referent, gradul I S 2 

27 Grafician, gradul I S 1 

28 Operator sunet, gradul I S 1 

SERVICIUL ANSAMBLUL FOLCLORIC „AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI 

ALBA 

29 Şef serviciu, gradul I S 1 

30-32 Solist instrumentist, treapta I M 3 

33 Artist instrumentist, gradul IA S 1 

34 Artist instrumentist, gradul I S 1 

35 Artist instrumentist, gradul II S 1 

36 Solist vocal, gradul I S 1 

37-39 Solist vocal, treapta I M 3 

40-41 Solist vocal, treapta I ( 2 posturi cu ½ normă) M 1 

42 Dansator, treapta I (1 cu ½ normă) M 0,5 

43 Dansator, treapta II (1 cu ½ normă) M 0,5 

44 Consultant artistic, gradul IA S 1 

45 Producător delegate, gradul I S 1 

46 Secretar PR, gradul I (1 cu ½ normă) S 0,5 

 

 



COMPARTIMENTUL ORCHESTRĂ DE CAMERĂ „AUGUSTIN BENA” A 

JUDEŢULUI ALBA 

47 Concert maestru, gradul IA S 1 

48 Solist instrumentist, treapta III M 1 

49-50 Artist instrumentist, gradul II S 2 

SERVICIUL REDACŢIA „DISCOBOLUL” 

51 Șef serviciu, gradul I S 1 

52 Redactor, gradul IA S 1 

53 Redactor, gradul I S 1 

54 Redactor, treapta I M 1 

55 Secretar redacţie, gradul II S 1 

SERVICIUL FANFARA „AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI ALBA 

56 Şef serviciu, gradul I S 1 

57-61 Instrumentist, treapta I (5 cu ½ normă) M 2,5 

62-63 Instrumentist, treapta III (2 cu ½ normă) M 1 

64 Artist instrumentist, gradul IA (1cu ½ normă) S 0,5 

65-68 Artist instrumentist, gradul I (4 cu ½ normă) S 2 

TOTAL 59 

 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotărâre al 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 20 /16 ianuarie 2017 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

AL CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare ale Centrului 

de Cultură ,,Augustin Bena”, denumit în continuare Centrul. 

Art. 2. Centrul este un aşezământ cultural, instituţie publică de interes judeţean, cu 

personalitate juridică.  

Art. 3. Centrul funcţionează ca instituţie bugetară în subordinea Consiliului Judeţean 

Alba care-i asigură baza materială şi resursele materiale necesare, potrivit responsabilităţilor ce-i 

revin prin lege. 

Art. 4. Misiunea Centrului este de a promova cultura şi arta naţională şi universală şi de a 

organiza cursuri teoretice şi practice necesare formării continue în domeniul artelor şi 

meşteşugurilor.  

Art. 5. Instituţia are titulatura de Centrul de Cultură „Augustin Bena” şi are sediul în 

Județul Alba, Municipiul Alba Iulia, str. Morii, nr. 8. Instituţia a fost înfiinţată la 1 octombrie 

2007 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 105/2007, în conformitate cu prevederile 

O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, aprobată, cu modificări şi completări ulterioare prin Legea nr. 143/2007. 

 

 CAPITOLUL II - SCOPUL, PRINCIPIILE ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

Art. 6. (1) Centrul a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse şi servicii culturale ca 

elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor.  

    (2) Prin activităţile desfăşurate, Centrul asigură conservarea, promovarea şi 

valorificarea culturii, formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale şi 

activităţi culturale pentru petrecerea timpului liber. 

Art. 7. Centrul îşi desfăşoară activitatea respectând: 

 Dreptul de acces la viaţa culturală 

 Dreptul de participare la viaţa culturală 

 Dreptul la respectul identităţii culturale 

 Dreptul fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie, sex, religie, orientare 

politică sau situaţie socială, de a se identifica cu o comunitate culturală 

 Dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Naţional 

 Dreptul la protecţia activităţilor creatoare 

 Dreptul la protecţia proprietăţii intelectuale 

 Dreptul la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea prin și pentru artă 

 Dreptul de a desfăşura în mod liber activităţi culturale, inclusiv dreptul la mobilitate a 

creatorilor, a artiştilor şi a creaţiilor lor. 

Art. 8. Obiectivele principale ale activităţii Centrului sunt: 

Organizarea activităţilor de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale de 

dezvoltare şi afirmare a responsabilităţilor creatoare ale locuitorilor judeţului Alba în domeniile 

cultural - artistice şi recreativ-distractive; 

 Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, 

precum și atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a 

patrimoniului cultural; 

 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 şi punerea în valoare a 

culturii tradiţionale şi 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. prin intermediul cărora să fie 

valorificate creațiile centrului la nivel național și internațional. 

Art. 9. (1) Centrul îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe şi proiecte elaborate în 

concordanţă cu strategia educativ formativă şi culturală a judeţului Alba; 

              (2) Pentru realizarea activităţilor specifice din programe şi proiecte, Centrul 

poate colabora cu instituţii publice, ONG-uri, persoane fizice şi juridice de drept public sau 

privat etc. . 

Art. 10. Centrul poate înfiinţa secţii în afara sediului, pe raza administrativ-teritorială a 

judeţului Alba, în parteneriat cu consiliile locale sau cu alţi parteneri locali. 

Art. 11. În cadrul Centrului se organizează şi funcţionează Mediateca ,,Augustin Bena”, 

care vizează domeniile de activitate ale instituţiei, precum şi Editura ,,Augustin Bena” şi Casa de 

discuri ,,Augustin Bena”. 

 

CAPITOLUL III - COMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII 

 

Art. 12. Pentru îndeplinirea acestor obiective Centrul exercită prin personalul său 

următoarele atribuţii: 

 Duce la îndeplinire programul anual de activităţi aprobat de Consiliul Judeţean Alba; 

 Iniţiază măsuri stimulative pentru protecţia valorilor culturale şi ale artelor, având 

competenţa de a organiza concursuri, festivaluri sau alte forme de spectacol şi de a acorda 

premii, distincţii şi alte stimulente, în conformitate cu legile şi normele în vigoare; 

 Asigură asistenţă metodică de specialitate şi de documentare aşezămintelor culturale în 

activitatea de stimulare şi valorificare a tradiţiei populare cât şi altor instituţii, societăţi şi 

organizaţii cu preocupări în domeniu;  

 Dezvoltă parteneriate cu instituţii şi centre ştiinţifice din ţară şi străinătate în vederea 

conservării, arhivării şi promovării culturii tradiţionale;  

 Încurajează dezvoltarea culturii contemporane prin promovarea tinerilor compozitori, 

artişti plastici  şi scriitori; 

 Desfăşoară activităţi de culegere, editare, publicare şi difuzare a materialelor ştiinţifice 

specifice domeniilor de activitate ale Centrului; 

 Arhivează colecţii de documente, fotografii, şi altele în vederea constituirii fondului 

CDI pentru documentare în domeniile de activitate ale Centrului; 

 Contribuie la formarea artiştilor şi a meşterilor populari şi la atestarea lor prin cursuri 

de formare; 

 Iniţiază şi realizează programe culturale, ştiinţifice şi artistice în domeniul culturii 

naţionale şi universale pentru valorificarea patrimoniului cultural şi promovarea lui în circuitul 

naţional şi internaţional de valori; 

 Promovează genuri artistice diverse şi artiştii locali, naţionali, internaţionali de 

valoare, în judeţul Alba. 

Art. 13. În îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor, Centrul colaborează cu instituţii şi 

centre ştiinţifice de profil, instituţii de învăţământ superior, instituţii de cult, muzee etnografice şi 

de artă, uniuni de creaţie, instituţii profesioniste de artă, şcoli şi licee, fundaţii şi societăţi 

culturale, publicaţii şi edituri, mijloace de comunicare în masă şi altele. 

Art. 14. Activitatea Centrului se materializează în: 

 Educaţia în şi prin cultură şi formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor; 

 Activitate de consiliere şi de acordare de asistenţă de specialitate în domeniile artei şi 



culturii; 

 Valorificarea culturii locale, naţionale şi internaţionale prin concursuri, expoziţii, gale, 

tabere, rezidențe artistice, saloane, târguri, spectacole, festivaluri, sărbători, colocvii, 

simpozioane, saloane, aniversări, omagieri, schimburi de experienţă, culturale, ştiinţifice, turnee 

şi alte acţiuni de stimulare şi promovare a creativităţii în toate genurile artei şi a creaţiei artistice;   

 Publicarea de monografii, culegeri, antologii, albume, fonograme, videograme şi alte 

lucrări de profil; 

 Protecţia şi promovarea valorilor autentice ale culturii şi artelor, combaterea poluării şi 

degradării acestora, promovarea turismului cultural de interes;  

 Conservarea, culegerea şi cercetarea în domeniul culturii, al creaţiei tradiţionale şi 

contemporane, în vederea constituirii CDI, a organizării de sesiuni ştiinţifice, simpozioane, 

colocvii, saloane, expoziţii şi alte acţiuni de valorificare publică a acestora. 

 

CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ,  

CONDUCEREA ŞI PERSONALUL 

 

Art. 15. Centrul este structurat, conform organigramei şi statului de funcţii aprobat de 

către ordonatorul de credite, astfel: 

 (1) Manager; 

 (2) Contabil şef; 

 (3) Compartimentul Administrativ; 

 (4) Compartimentul Financiar - Contabil 

 (5) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena”; 

 (6) Compartimentul Promovare şi valorificare a produselor şi serviciilor cultural-artistice; 

 (7) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba; 

 (8) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba; 

 (9) Serviciul Redacţia ,,Discobolul”; 

 (10)Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba. 

Art. 16. (1) Conducerea Centrului este asigurată de un manager, conform prevederilor 

Contractului de management încheiat cu ordonatorul de credite - Consiliul Judeţean Alba; 

              (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a managerului se face prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba, în condiţiile legii. 

               (3) Managerul Centrului are următoarele atribuţii: 

 Asigură implementarea proiectului managerial în Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” 

şi prezintă anual sau la cererea autorităţii  raportul de activitate; 

 Asigură dezvoltarea şi implementarea codului intern şi managerial referitor la 

organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate; 

 Întocmeşte împreună cu contabilul şef proiectul de buget al centrului şi îl înaintează 

spre aprobare Consiliului Judeţean Alba; 

 Decide, în calitate de ordonator de credite, împreună cu contabilul şef asupra modului 

de utilizare al bugetului centrului şi răspunde împreună cu contabilul şef de execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli; 

 Întocmește calendarul manifestărilor cultural-artistice şi ştiinţifice şi planul de 

şcolarizare şi îl înaintează spre aprobare Consiliului Judeţean Alba; 

 Propune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba nivelul taxelor şcolare, nivelul 

tarifelor pentru prestaţiile culturale realizate şi sursele altor venituri; 

 Propune spre aprobare Consiliului Administrativ criterii pentru reducerea totală sau 

parţială a taxelor şcolare pentru anumite secţii sau pentru unele categorii de elevi; 

 Propune modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale instituţiei, supunându-le spre aprobare Consiliului Judeţean Alba; 

 Întocmeşte Regulamentul de Organizare Internă al Centrului şi îl negociază cu 

reprezentanţii angajaţilor; 

 Aprobă calificativele şi salariile anuale conform reglementărilor legale în vigoare; 

 Dezbate şi aprobă desfăşurarea unor manifestări de anvergură care nu au fost incluse în 

calendarul anual; 

 Răspunde în faţa Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba şi în faţa Consiliului 

Judeţean Alba de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei şi a altor 

norme legale în vigoare; 



 Asigură perfecţionarea personalului instituţiei prin participarea acestuia la cursuri de 

perfecţionare şi specializare; 

 Aprobă planificarea concediilor de odihnă; 

 Aplică actele normative şi administrative în vigoare pentru buna desfăşurare a 

activităţii instituţiei; 

 Emite decizii de angajare, de modificare şi de desfacere a contractelor de muncă, 

promovează, recompensează şi sancţionează conform normelor şi legilor în vigoare personalul 

din subordine; 

 Elaborează strategiile şi programele de activitate şi coordonează îndeplinirea lor; 

 Asigură conducerea operativă a instituţiei; 

 Conduce şi îndrumă întreg personalul în punerea în practică a programelor şi 

proiectelor Centrului; 

 Aprobă sau respinge cererea de cumul de funcţii sau colaborări, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare; 

 Încheie acte juridice şi aprobă eliberarea actelor de către Centru în limitele de 

competenţă stabilite prin contractul de management; 

 Reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii; 

 Răspunde de implementarea Codului controlului intern/managerial; 

 Ia orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii 

în limitele prevăzute de lege; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către autoritatea coordonatoare şi răspunde 

pentru modul de realizare a acestora; 

 În absenţa managerului, Centrul este condus de o persoană din cadrul instituţiei, 

desemnată de manager prin decizie scrisă. 

            (4)  În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite decizii. 

            (5) Managerul este asistat în activitatea sa, de organisme colegiale, cu rol 

consultativ după cum urmează: 

a.) Un Consiliu administrativ numit prin decizia managerului instituţiei, având 

următoarea componenţă: manager, contabil şef, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din 

instituţie, un reprezentant din partea ordonatorului de credite. Consiliul administrativ are 

următoarele atribuţii: 

 Avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul organigramei şi a 

statului de funcţii; 

 Avizează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului; 

 Analizează şi propune măsuri de formare, specializare şi perfecţionare al personalului; 

 Avizează Programul anual al activităţilor culturale finanţate de autoritate; 

 Avizează Regulamentul intern în vederea aprobării lui de către directorul-manager;  

 Avizează reducerea totală sau parţială a taxelor şcolare pentru anumite secţii sau 

pentru unele categorii de elevi; 

 Avizează proiectul programului de funcţionare al instituţiei; 

 Îndeplineşte şi alte atribuţii conform legii; 

 b.) Un Consiliu de specialitate cu rol consultativ, constituit prin decizie a managerului, 

având în componenţă cel puţin 5 membri, specialiști de profil din instituţie şi din afara acesteia: 

manager, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din instituţie, reprezentanţi ai personalului 

de specialitate din instituţie, un reprezentant din partea ordonatorului de credite, reprezentanţi ai 

societăţii civile, reprezentanţi din mass-media locală, reprezentanţi din partea partenerilor, alte 

personalităţi culturale şi ştiinţifice. Consiliul de specialitate are următoarele atribuţii: 

 Propune proiecte şi programe;  

 Propune realizarea unor servicii culturale care să satisfacă nevoile comunităţii; 

 Propune modalităţi de conservare şi promovare a culturii tradiţionale; 

 Propune şi asigură consultanţă de specialitate pentru editarea publicaţiilor de 

specialitate ale centrului; 

 Propune modalităţi de îmbunătăţire a modului de formare profesională şi educaţie 

permanentă;  

 Propune diversificarea ofertei culturale şi de educaţie permanentă a Centrului; 

 Propune realizarea unor parteneriate la nivel judeţean, naţional şi internaţional. 



Art. 17. Contabilul şef răspunde şi coordonează activitatea financiar-contabilă, de 

resurse umane şi salarizare şi de accesare şi gestionare programe şi proiecte a centrului şi are 

următoarele atribuţii: 

 Întocmeşte situaţiile financiare ale instituţiei; 

 Exercită controlul financiar propriu prin viza de control financiar preventive propriu, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a Centrului şi 

pentru buna pregătire a personalului din subordine; 

Prezintă propuneri pentru întocmirea proiectului de buget; 

 Răspunde de execuţia bugetară, potrivit reglementărilor în vigoare, a bugetului de 

venituri şi cheltuieli; 

 Identifică şi pune în practică modalităţi de atragere de noi surse de finanţare 

extrabugetare în scopul realizării programelor Centrului; 

 Asigură buna gestionare a bugetului Centrului, accesarea şi administrarea judicioasă a 

bugetelor alocate pe programe şi proiecte; 

 Asigură buna organizare şi funcţionare a compartimentelor aflate în subordine; 

 Răspunde de întocmirea materialelor de analiză ce privesc activităţile pe care le 

conduce sau le coordonează; 

 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care 

îl conduce; 

 Coordonează activitatea de inventariere a patrimoniului instituţiei şi răspunde de buna 

gospodărire şi administrare a resurselor materiale, tehnice şi umane; 

 Coordonează şi răspunde de aplicarea normelor privind sănătatea muncii, PSI şi 

protecţia muncii şi a implementării legislaţiei în vigoare, a regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a regulamentului intern în Centru; 

 Propune directorului-manager atribuţiile personalului din subordine în vederea 

întocmirii fişelor posturilor respective; 

 Îndeplineşte orice alte sarcini venite în scris sau verbal din partea directorului-manager 

în conformitate cu prevederile legale; 

 În absenţa contabilului șef  atribuțiile sale se vor exercita de persoana desemnată de 

manager prin decizie scrisă. 

Art. 18. (1) Personalul Centrului se angajează cu contract individual de muncă, pe 

perioadă nedeterminată sau determinată, precum şi în baza unor contracte încheiate potrivit 

prevederilor legale pentru activitatea unor persoane care contribuie la punerea în practică a unor 

programe sau proiecte culturale; 

               (2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată se face pe bază de concurs, în condiţiile legii; 

               (3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2, în cazul personalului încadrat pe 

perioadă determinată, pe durata desfăşurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de 

muncă se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor; 

               (4) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi artistice, angajat cu 

contract individual de muncă, este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, 

potrivit legislaţiei în vigoare, aplicabile personalului bugetar; 

               (5) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de educaţie permanentă, 

angajat cu contract individual de muncă este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea 

profesională, potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile personalului bugetar din aşezămintele 

culturale; 

               (6) Pentru personalul didactic titular în unităţi de învăţământ preuniversitar sau 

universitar care desfăşoară activităţi de educaţie permanent, prin cumul, în cadrul Centrului, 

nivelul de salarizare se stabileşte conform prevederilor legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL V - ATRIBUŢIILE SERVICIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR 

 

Art. 19. Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii: 
 Răspunde de înregistrarea, organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva 

instituţiei; 

 Organizează activităţile de registratură şi corespondenţă, primirea şi înregistrarea 

tuturor documentelor interne sau dinafara instituţiei, prezentarea acestora conducerii instituţiei 



pentru repartizare sau semnare, asigură distribuirea şi expedierea acestora; 

 Redactează, înregistrează şi expediază corespondenţa şi întocmeşte mapa managerului 

şi repartizează documentele în interiorul Centrului; 

 Întocmeşte fişa activităţii zilnice a autoturismelor aflate în dotarea Centrului, urmărind 

încadrarea consumului de carburanţi în normativul de cheltuieli ale instituţiilor publice; 

 Ţine evidenţa, întocmeşte şi verifică corectitudinea completării ordinelor de deplasare 

dispuse de manager; 

 Verifică şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate sau ieşite din instituţie; 

 Ţine evidenţa delegaţiilor, foilor de drum şi orice alte documente necesare bunei 

desfăşurări a activităţii, cerute de şefii ierarhici superiori; 

 Planifică şi coordonează activităţile administrative, curăţenie, protocol, corespondenţă; 

 Realizează zilnic revista presei şi întocmeşte dosarul cu evenimentele culturale apărute 

în presă; 

 Verifică şi ia măsuri de completare a condicii de prezenţă şi completează fişa de pontaj 

a angajaţilor Centrului; 

 Urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi 

urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor şi se ocupă de 

actele necesare parcului auto;   

 Verifică instalaţiile din spaţiile Centrului, notează defectele şi întocmeşte referate de 

necesitate a materialelor pentru reparaţii; 

 Organizează şi răspunde de întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, a 

echipamentelor de birou, a spaţiului de desfăşurare a activităţii Centrului; 

 Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea unităţii le trasează cu respectarea 

legilor în vigoare. 

Art. 20.  Compartimentul Financiar - Contabil 
 Asigură implementarea şi respectarea în Centru a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare, a Regulamentului de Ordine Internă, eticii şi al Codului etic şi de conduită al 

personalului din Centru; 

 Întocmeşte documentele de resurse umane, PSI şi protecţia muncii şi orice alte 

documente necesare desfăşurării activităţii instituţiei; 

 Întocmeşte documentele de organizare a concursurilor de încadrare în muncă; 

 Aplică prevederile legale cu privire la încadrarea, salarizarea şi evaluarea personalului 

din Centru; 

 Răspunde de aplicarea corectă a prevederilor Codului Muncii şi a legilor şi 

regulamentelor în vigoare privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor; 

 Calculează drepturile salariale conform pontajului, condicii de prezenţă, a studiilor şi 

vechimii, face anunţuri legate de trecerea la alte gradaţii sau alte venituri, întocmeşte statul de 

plată  şi fluturaşii salariaţilor; 

 Ţine evidenţa concediilor, învoirilor, pontajului, condicii de prezenţă şi a oricăror alte 

documente legate de activitatea salariaţilor; 

 Evidenţiază toate mişcările de personal şi le menţionează în rapoarte statistice 

specifice; 

 Întocmeşte, împreună cu managerul, bugetul de venituri şi cheltuieli asigurând 

adaptarea lui la realizarea acţiunilor specifice; 

 Întocmeşte statul de funcţii, organigrama, regulamentele şi orice alte documente 

solicitate de manager şi le prezintă acestuia; 

 Completează şi ţine la zi registrul electronic de evidenţă a salariaţilor; 

 Întocmeşte, actualizează şi păstrează dosarele personale ale angajaţilor; 

 Urmăreşte şi răspunde de respectarea statului de funcţii aprobat; 

 Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative a prezenţei la 

serviciu a personalului; 

 Efectuează procedurile prevăzute de lege pentru angajare, promovare, detaşare, 

acordare de grade profesionale, acordare de tranşe de vechime, dosare pensionare, încheiere, 

modificare, desfacere contracte de muncă, sancţiuni şi premieri, în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare; 

 Întocmeşte graficul concediilor de odihnă; 

 Răspunde direct şi nemijlocit de încadrarea corectă a personalului având în vedere 

legislaţia în vigoare; 



 Aduce la cunoştinţa conducerii, periodic, problemele deosebite şi rezultatele activităţii 

propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

 Face propuneri de modificare a fişelor posturilor, când situaţia o impune; 

 Asigură realizarea oricărei lucrări de planificare financiar bugetară la termenele şi în 

condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 Urmăreşte execuţia bugetară şi informează periodic conducerea cu privire la utilizarea 

judicioasă a alocaţiilor bugetare, în vederea luării de măsuri operative care să asigure realizarea 

nivelului prevederilor bugetare; 

 Ţine evidenţa contabilă a instituţiei conform reglementărilor în vigoare; 

 Exercită şi răspunde de controlul financiar preventiv;  

 Întocmeşte situaţiile financiare trimestriale, anuale şi asigură depunerea lor la 

termenele prevăzute; 

 Răspunde prin semnătură alături de directorul-manager în toate operaţiunile 

patrimoniale; 

 Asigură anual sau ori de câte ori situaţia o impune, efectuarea inventarierii 

patrimoniului şi casarea acestuia; 

 Asigură accesarea, gestionarea şi coordonarea financiară a proiectelor cu finanţare 

externă; 

 Asigură accesarea şi gestionarea bugetelor alocate programelor şi proiectelor; 

 Aduce la cunoştinţa conducerii problemele deosebite şi rezultatele activităţii, 

propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii; 

 Elaborează documentaţiile financiare necesare pentru depunerea şi realizarea de 

proiecte culturale în cadrul programelor de finanţare nerambursabile existente; 

 Întocmeşte pe baza strategiei, programelor de dezvoltare a activităţilor specifice din 

domeniul culturii şi a referatelor de necesitate emise de celelalte servicii şi compartimente, 

necesarul  anual de achiziţii; 

 Organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică – licitaţie 

deschisă, licitaţie restrânsă, dialoguri competitive, negociere, cerere de oferte; 

 Realizează şi întocmeşte documentaţia cu privire la achiziţii directe din catalogul 

electronic din cadrul Sistemului electronic de achiziţii publice; 

 Întocmeşte documentaţiile solicitate de Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice; 

 Verifică proiectele, urmărind încadrarea acestora în prevederile bugetare legale;  

 Verifică bugetele alocate diferitelor tipuri de cheltuieli şi supune avizării conducerii 

instituţiei şi ordonatorului principal de credite devizele generale ale cheltuielilor respective; 

 Supune avizării conducerii instituţiei devizele generale ale investiţiilor ca urmare a 

rezultatelor de achiziţii publice pentru lucrările noi şi a celor modificate ca urmare a indexărilor 

legale cu încadrarea în limita valorică conform legislaţiei în vigoare, şi cu avizul prealabil al 

ordonatorului principal de credite; 

 Întocmeşte situaţii centralizatoare a necesarului de alocaţii bugetare cu privire la 

bugetul de venituri şi cheltuieli; 

 Centralizează toate datele legate de bugetul instituţiei, corelându-le cu datele din 

contabilitate pentru întocmirea bugetului viitor; 

 Asigură transmiterea către organul ierarhic superior a raportărilor cu privire la bugetul 

instituţiei; 

 Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează obiectul de activitate specific şi 

instruieşte personalul Centrului cu privire la dispoziţiile legale existente şi prelucrează toate 

noutăţile din legislaţie referitoare la domeniul de activitate al angajaţilor Centrului; 

 Întocmeşte documentaţia cu privire la desfăşurarea procedurilor şi asigură derularea 

procedurilor, compară ofertele şi întocmeşte contractile; 

 Întocmeşte documentele necesare înscrierii cursanţilor la cursurile centrului şi 

documentele legate de cursuri şi finalizarea acestora; 

 Asigură evidenţa elevilor ce frecventează cursurile, întocmirea foilor matricole şi a 

tuturor celorlalte documente de studii şi eliberează documente de studii; 

 Colectează şi încasează taxele şcolare şi tarifele pentru realizarea unor spectacole şi 

prestări servicii sau pentru alt gen de manifestări cât şi tarifele pentru produsele valorificate de 

Centru;  

 Păstrează şi utilizează ştampilele şi sigiliile instituţiei; 

 Răspunde de întocmirea documentelor ce fac obiectul aprovizionării instituţiei cu 



resurse tehnice şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii şi asigurării condiţiilor optime 

de lucru; 

 Ţine evidenţa tehnico-operativă a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, materialelor, 

conform reglementărilor în vigoare; 

 Întocmeşte documentaţia cu privire la obiectele de inventar şi mijloacele fixe, uzate 

fizic şi moral şi propune demararea operaţiunilor de casare sau declasare; 

 Procură, în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospodăreşti, cu 

respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice; 

 Gestionează activele aflate în patrimonial instituţiei conform legislaţiei în vigoare; 

 Primeşte materialele care se aprovizionează, verifică cantităţile indicate în 

documentele care însoţesc şi controlează cât este posibil calitatea acestora; 

 Răspunde de depozitarea materialelor în bune condiţii pentru a se evita degradarea, 

respectându-se şi normele de protecţia muncii şi PSI; 

 Răspunde de arhivarea documentelor şi de păstrarea arhivei în bune condiţii; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

Art. 21. Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” 

              (1) Este condus de un şef serviciu numit prin concurs organizat în conformitate 

cu prevederile legale. Acesta are următoarele responsabilităţi: 

 Propune spre aprobarea managerului proiectul planului de şcolarizare cu cursurile de 

formare în domeniul artelor şi meşteşugurilor; 

 Coordonează şi răspunde de activitatea serviciului din subordine; 

 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care 

îl conduce; 

 Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii claselor de arte şi meşteşuguri şi pentru 

restructurarea sau diversificarea ofertei culturale în vederea revitalizării, păstrării şi stimulării 

procesului de creaţie în toate domeniile artistice şi a meşteşugurilor; 

 Asigură elaborarea şi punerea în practică a proiectelor şi programelor de activitate ale 

serviciului; 

 Fundamentează şi propune spre aprobare structura spectacolelor, repertoriul şi 

desfăşurătorul manifestărilor culturale pe care le coordonează; 

 Evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce; 

 Concepe grafice de interasistenţă, ore deschise, audiţii muzicale, vizionări de 

spectacole, expoziţii, comunicări şi referate;  

 Face propuneri cu privire la nivelul taxelor de şcolarizare şi a taxelor de înscriere şi 

urmăreşte încasarea efectivă a acestora; 

 Răspunde în termenele stabilite la sarcinile venite în scris sau verbal de la şefii 

ierarhici superiori; 

 Întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare 

directorului-manager; 

 Evaluează personalul din subordine şi prezintă raportul de activitate anual sau de câte 

ori îi este solicitat de directorul-manager; 

 Accesează fonduri externe pentru proiectele şi programele serviciului pe care îl 

conduce; 

 Răspunde de resursele umane, materiale şi tehnice din serviciul pe care îl conduce; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager şi în 

concordanţă cu prevederile legale. 

             (2) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” are următoarele 

atribuţii: 

 Organizează în parteneriat cu instituţii locale şi primării cursuri de formare şi 

perfecţionare în domeniul meşteşugurilor tradiţionale; 

 Analizează şi stabileşte necesitatea deschiderii sau închiderii unor clase de meşteşuguri 

tradiţionale în funcţie de numărul de cursanţi şi de specificul zonei; 

 Concepe şi organizează activitatea de predare la clasă; 

 Analizează şi stabileşte programele analitice de studiu, obligatorii pentru fiecare 

meşteşug în parte; 

 Propune şefilor ierarhic superiori programul de activităţi culturale pentru întregul an 

şcolar; 



 Asigură frecvenţa elevilor la cursuri şi la toate activităţile specifice şi plata taxelor 

şcolare, acolo unde este cazul; 

 Asigură desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ şi a examenelor 

anuale şi de final de ciclu de învăţământ; 

 Realizează evidenţa documentelor şcolare, planuri de lecţii, încheierea situaţiei şcolare 

a elevilor, desfăşurarea activităţilor metodice planificate, întocmirea graficului prezenţei elevilor, 

etc.; 

 Asigură acordarea de atestate la finalizarea cursurilor, în domeniile în care s-au 

pregătit cursanţii; 

 Asigură condiţiile tehnice necesare desfăşurării spectacolelor; 

 Iniţiază proiecte de conservare şi promovare a meşteşugurilor şi ocupaţiilor 

tradiţionale; 

 Participă la toate acţiunile culturale organizate de instituţie şi la acţiuni de culegere şi 

arhivare a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale; 

 Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile culturale organizate; 

 Asigură îndrumarea metodologică a artiştilor din alte instituţii; 

Iniţiază, organizează şi participă la acţiuni culturale  de nivel local, naţional şi 

internaţional specifice domeniului artelor; 

 Promovează cursanţii prin participarea la manifestări cultural-artistice;  

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate, manifestări cultural-artistice;  

 Îndeplineşte orice alte sarcini pe care conducerea instituţiei le trasează, cu respectarea 

legilor în vigoare. 

Art. 22. Compartimentul promovare şi valorificare a produselor şi serviciilor 

cultural-artistice are următoarele atribuţii: 
 Participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi 

programelor Centrului; 

 Participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi 

proiectelor; 

 Se informează în permanenţă cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru 

domeniul cultural şi întocmeşte documentaţia necesară accesării acestor fonduri; 

 Colaborează cu partenerii din ţară şi de peste hotare în vederea elaborării şi promovării 

de proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener; 

 Iniţiază proiecte de promovare, conservare şi valorificare a Patrimoniului Cultural 

Naţional material şi imaterial; 

 Îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de 

specialitate şi participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări; 

 Organizează activităţi de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de 

venituri proprii; 

 Realizarea materialelor publicitare necesare serviciilor şi compartimentelor din cadrul 

Centrului; 

 Propune spre editare lucrări de specialitate, în format tipărit sau digital, cu scopul de a 

populariza cultura Judeţului Alba pe plan local, naţional şi internaţional; 

 Propune spre editare CD-uri şi DVD-uri cu produsele şi serviciile cultural-artistice ale 

instituţiei, în vederea atragerii de venituri proprii, promovarea şi valorificarea Patrimoniului 

Cultural Naţional; 

 Întocmeşte programe de sală, comunicări, referate şi studii de specialitate în vederea 

valorificării lor pe plan naţional şi internaţional; 

 Realizează arhiva instituţiei structurată pe domeniile foto, video, arhiva tipărită şi 

arhiva digitală; 

 Redactează materiale de presă sau materiale informative pentru relaţia cu presa; 

 Colaborează cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare; 

 Aplică mijloace de cercetare sondaje, chestionare privind activitatea instituţiei; 

 Asigură schimburile interinstituţionale în ceea ce priveşte publicaţiile de specialitate; 

 Organizează activitatea curentă a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, a Editurii 

,,Augustin Bena”, a Bibliotecii online ,,Augustin Bena”, precum şi a Mediatecii ,,Augustin 

Bena”; 

 Realizează grafica materialelor de promovare necesare serviciilor şi compartimentelor 



din cadrul Centrului; 

 Realizează şi stochează informaţii pe hârtie, prin înregistrări foto, audio sau video sau 

pe orice alt tip de suport pentru arhivare şi promovare; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă 

cu prevederile legale. 

Art. 23. Serviciile şi compartimentele artistice: 

 Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba, 

 Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului 

Alba 

 Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba, 
               (1) Serviciile sunt conduse de câte un şef serviciu numit prin concurs organizat 

în baza legilor în vigoare, cu următoarele responsabilităţi: 

 Coordonează şi răspunde de activitatea serviciului şi de repertoriul muzical abordat, 

atât din punct de vedere calitativ, cantitativ, cât şi a drepturilor de autor şi conexe; 

 Elaborează şi ia parte la implementarea proiectelor şi programelor instituţiei; 

 Întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare 

managerului; 

 Propune nivelul de evaluare a personalului din subordine; 

 Prezintă Raportul de activitate şi orice alte documente ori de câte ori sunt solicitate de 

manager; 

 Fundamentează şi evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce; 

 Identifică şi accesează împreună cu compartimentul de specialitate surse de finanţare 

pentru proiectele şi programele serviciului pe care îl conduce; 

 Participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice organizate de instituţii similare din 

ţară şi din străinătate; 

 Iniţiază şi coordonează proiecte de parteneriat cu alte instituţii sau cu ONG-uri 

culturale; 

 Iniţiază proiecte de educaţie artistică şi educaţie culturală a copiilor şi tinerilor din 

Judeţul Alba; 

 Asigură îndrumarea metodologică a formaţiilor artistice din judeţ; 

 Colaborează strâns cu celelalte servicii şi compartimente din instituţie; 

 Răspunde de resursele umane şi materiale din serviciul pe care îl conduce; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager. 

              (2) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba are 

următoarele atribuţii: 

 Descarcă de sarcină etno-folclorică localităţile din judeţul Alba, prin angajaţii proprii 

sau în parteneriat cu specialişti din ţară; 

 Iniţiază şi contribuie la derularea de proiecte de conservare şi promovare a culturii 

tradiţionale; 

 Iniţiază, organizează şi participă la colaborări, schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, 

organizate de instituţii de cultură din judeţ, ţară şi străinătate; 

 Iniţiază şi derulează proiecte cu caracter cultural-artistic, educativ, în organizare 

proprie sau în colaborare cu celelalte servicii şi compartimente; 

 Susţine iniţiative de experimentare a noi modalităţi de expresie artistică în strânsă 

corelare şi legătură cu programul minimal de acţiuni al Centrului; 

 Culege, valorifică şi pune în scenă material folcloric local şi naţional, românesc şi al 

etniilor din judeţul Alba; 

 Contribuie la producerea, editarea şi difuzarea de înregistrări video, precum şi alte 

produse culturale; 

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 Prestează servicii culturale publice în judeţ, în ţară şi în străinătate; 

 Participă la toate manifestările cultural-artistice organizate de instituţie; 

 Asigură acordarea asistenţei metodice şi de specialitate pentru activităţile desfăşurate 

în aşezămintele culturale din judeţ, pentru instructorii şi coordonatorii formaţiilor artistice de 

amatori sau pentru orice alte instituţii sau organizaţii de profil; 

 Organizează evenimente cultural-artistice de promovare a culturii şi de educaţie a 

tinerilor; 



 Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (costume, încălţăminte, 

instrumente, accesorii etc.); 

 Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

              (3) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului 

Alba are următoarele atribuţii: 

 Organizează şi susţine concerte orchestral camerale, recitaluri de muzică de cameră, de 

muzică sacră şi orice gen de concerte care duc la realizarea obiectivelor Centrului; 

 Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, 

concursuri, cursuri de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc.; 

 Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de 

fonduri externe; 

 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, 

culte, ONG-uri, etc.; 

 Colaborează şi participă la toate programele şi proiectele Centrului;  

 Propune lista de artişti colaboratori în vederea bunei desfăşurări a activităţii Centrului; 

 Asigură legătura şi comunicarea cu artiştii angajaţi şi cu artiştii colaboratori înaintea, 

în timpul şi la încheierea activităţilor; 

 Asigură buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a orchestrei de cameră şi 

evaluează în scris fiecare proiect; 

 Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor, 

materialelor de orchestră şi a altor material din dotare; 

 Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei 

desfăşurări a activităţii; 

 Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii 

Centrului; 

 Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală 

desfăşurată;  

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi 

în concordanţă cu prevederile legale. 

              (4) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba are următoarele 

atribuţii: 

 Organizează şi susţine orice gen de manifestări culturale care duc la realizarea 

obiectivelor Centrului şi vizează activitatea compartimentului; 

 Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, 

concursuri, cursuri de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc. de 

muzică de fanfară; 

 Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de 

fonduri externe; 

 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, 

culte, ONG-uri, etc.;  

 Asigura buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a fanfarei;  

 Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor şi a altor 

materiale din dotarea fanfarei; 

 Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei 

desfăşurări a activităţii; 

 Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii 

Centrului; 

 Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală 

desfăşurată; 

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (instrumente şi costume); 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi 

în concordanţă cu prevederile legale. 

 



Art. 24. Serviciul Redacţia ,,Discobolul” 

              (1) Este condus de un şef serviciu numit prin concurs, organizat în conformitate 

cu prevederile legale. Acesta are următoarele responsabilităţi: 

 Analizează şi recenzează materialele propuse spre publicare pe criterii riguroase de 

performanţă, conţinut şi expresie; 

 Vizează materialele realizate de redactori şi colaboratori; 

 Aprobă machete finală a  publicaţiei; 

 Menţine o relaţie permanentă cu reprezentanţii instituţiilor din domeniu; 

 Participă la conferinţe de presă, seminarii, prezentări etc.; 

 Colaborează cu colegii de serviciu şi cu angajaţii celorlalte servicii pentru buna 

desfăşurare a activităţii Centrului;  

 Propune redactorilor subiecte care pot face obiectul unor materiale; 

 Monitorizează constant diverse surse de informaţii în vederea promovării; 

 Aprobă şi coordonează evenimente culturale menite să promoveze cultura literară a 

judeţului Alba şi a României, în ţară şi în lume; 

 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care 

îl conduce; 

 Identifică şi atrage surse de finanţare pentru proiectele instituţiei; 

 Răspunde în termenele solicitate la sarcinile repartizate în scris sau verbal de 

managerul Centrului; 

 Îndeplineşte orice alte sarcini pe care conducerea instituţiei o trasează, cu respectarea 

legilor în vigoare. 

              (2) Serviciul Redacţia „Discobolul” are următoarele atribuţii: 

 Asigură activitatea editorială în cadrul Revistei ,,Discobolul”; 

 Promovează Revista ,,Discobolul” în ţară şi în străinătate prin activităţi specifice; 

 Asigură parteneriatul şi legătura permanentă cu Uniunea Scriitorilor din România-

filiala Alba-Hunedoara; 

 Redactează, culege, corectează, tipăreşte şi difuzează Revista ,,Discobolul”; 

 Asigură afirmarea valorilor culturale autentice, încurajează creaţia originală, 

autohtonă, recuperează valori culturale naţionale şi internaţionale; 

 Încurajează şi susţine creaţia unor tineri talentaţi; 

 Promovează valori culturale naţionale şi internaţionale prin traduceri, studii, eseuri, 

interviuri cu personalităţi culturale etc.; 

 Realizează monografia unor personalităţi marcante ale culturii româneşti; 

 Publică rubrici de editorial, eseuri, interviuri, de cercetare ştiinţifică în domenii ca 

teoria şi critica literară, istoria literară etc.; 

 Colaborează cu personalităţi din domeniu în vederea elaborării publicaţiei; 

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 Organizează evenimente culturale menite să promoveze cultura literară a judeţului 

Alba şi a României, în ţară şi în lume; 

 Identifică şi atrage surse de finanţare pentru proiectele instituţiei; 

 Acordă anual premiile Revistei ,,Discobolul”. 

 

CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL 

 

Art. 25. Patrimoniul Centrului este alcătuit din bunuri, mijloace fixe, obiecte de inventar 

aflate în proprietatea publică a judeţului Alba, pe care le gestionează potrivit legii. 

Art. 26. Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, 

precum şi prin preluarea în regim de comodat, donaţie sau prin transfer, cu acordul părţilor, de 

bunuri, din partea unor instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, a unor persoane 

juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară şi străinătate. 

Art. 27. Bunurile imobile aflate în administrare se gestionează potrivit dispoziţiilor legale 

în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie în vederea 

păstrării integrităţii acestora. 

Art. 28. Pentru funcţionarea în bune condiţii, Centrul poate dispune, în conformitate cu 

prevederile legale, de mijloace de transport, aparatură şi instrumentar pentru activitatea specifică, 



mijloace tehnice pentru imprimare şi multiplicare, costume şi instrumente pentru formaţii 

artistice. 

 

CAPITOLUL VII - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 

Art. 29. Centrul are buget propriu de venituri şi cheltuieli care se aprobă de Consiliul 

Judeţean Alba.  

Art. 30. Finanţarea se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 

Consiliului Judeţean Alba, precum şi din alte surse potrivit O.U.G. 118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizată. 

Art. 31. Ministerul Culturii, alte autorităţi publice centrale şi autorităţile administraţiei 

publice locale pot susţine material şi financiar realizarea de programe şi proiecte ale Centrului. 

Art. 32. Veniturile proprii realizate provin din:  

 Taxe încasate de la cursurile de formare şi educaţie permanentă; 

 Taxe de înscriere la cursuri de măiestrie şi la concursuri; 

 Prestări servicii artistice, culturale şi/sau de divertisment; 

 Comercializarea de obiecte de artă, de artizanat, obiecte meşteşugăreşti, tipărituri şi 

imprimări pe orice fel de suport realizate în cadrul Centrului; 

 Alte activităţi ce se încadrează în obiectul de activitate al Centrului. 

Art. 33. Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi 

programelor cultural ale Centrului. 

 

CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 34. Regulamentul se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, eventualele 

modificări şi completări urmând aceeaşi procedură. 

Art. 35. (1) Salariaţii Centrului sunt obligaţi să cunoască şi să aplice prezentul 

Regulament; 

                (2) După aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba, şefii de servicii sunt 

obligaţi să prezinte Regulamentul subalternilor din serviciul pe care-l conduc. 

Art. 36. Modificarea sau completarea Regulamentului se face ori de câte ori este nevoie. 

Art. 37. Urmare a aprobării Regulamentului, compartimentul Resurse umane va actualiza 

fişele fiecărui post. 

Art. 38. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de 

activitate specifice. 

Art. 39. Prezentul Regulament se aplică de la data aprobării lui de către Consiliul 

Judeţean Alba. 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREŞEDINTE                      

                                          

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Centrului de Cultura 

“Augustin Bena“ Alba 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/27 octombrie 2016 a fost aprobat 

Statul de funcţii al Centrului de Cultura “Augustin Bena“ Alba cu un număr de 59 de posturi. 

În vederea îmbunătăţirii activităţii Centrului de Cultură “Augustin Bena“ Alba 

conducerea centrului a solicitat prin adresa nr. 35/13 ianuarie 2017 și adresa nr. 39/16 ianuarie 

2017  reorganizarea centrului, respectiv modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare, în sensul organizării serviciilor şi compartimentelor 

astfel încât să se poată îndeplini misiunea centrului de a promova cultura şi arta naţională şi 

universală şi de a organiza cursuri teoretice şi practice necesare formării continue în domeniul 

artelor şi meşteşugurilor. 

Reorganizarea constă în schimbarea denumirii unor servicii și compartimente, 

comasarea/scindarea unor servicii/compartimente, desființarea/înființarea/mutarea/transformarea 

de posturi vacante, precum și mutarea unor posturi ocupate în cadrul altor structuri din cadrul 

centrului. 

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organigrama, statul de 

funcţii si regulamentul de organizare al instituţiilor şi serviciilor publice judeţene din subordine 

se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, fapt pentru care am iniţiat, proiectul de hotărâre, 

înregistrat cu nr. 20 din 16 ianuarie 2017. 

 

  

Preşedinte, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 762/16.01.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării  

Centrului de Cultura “Augustin Bena“ Alba 

 

 

 Prin adresa nr. 35/13.01.2017 şi adresa nr. 39/16.01.2017, conducerea Centrului de 

Cultură “Augustin Bena“ Alba, a solicitat modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului de Cultură “Augustin Bena“ Alba. 

În vederea îmbunătăţirii activităţii Centrului de Cultură “Augustin Bena“ Alba s-au 

propus următoarele desființări/înființări/mutări/transformări de posturi: 

La Compartimentul Redacţia „Discobolul”: 

 - desființarea postului vacant de Redactor gr. IA  

La Serviciul de Formare Continuă Şcoala de Arte şi Meşteşuguri, Compartimentul 

Meşteşuguri Tradiţionale: 

- serviciul îşi schimbă denumirea în Serviciul Şcoala de arte şi meşteşuguri ,,Augustin 

Bena” și va funcționa fără a mai fi structurat pe compartimente Compartimentul meşteşuguri 

tradiţionale şi Compartimentul Arte se comasează cu serviciul. 

- desființarea postului vacant de Muncitor tr. II. 

La Compartimentul Programe şi Proiecte Culturale, Editare Tipărituri şi CDI: 

- modificarea denumirii în Compartimentul Promovare şi valorificare a produselor şi 

serviciilor cultural-artistice; 

- înființarea unui post de Operator sunet gr. I cu normă întreagă. 

- transformarea postului vacant de Documentarist gr. I în Grafician gr. I.  

  - transformarea postului de Referent tr. IA, ocupat de către Tuhuţ Nicolae, în postul de 

solist vocal tr. I şi mutarea acestuia la Serviciul Ansamblul Folcloric, Compartimentul orchestra 

şi solişti vocali. 

- transformarea postului vacant de Referent tr. IA studii medii în Referent gr. I  studii 

superioare.  

La Serviciul Ansamblul folcloric: 

- serviciul îşi schimbă denumirea în Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al 

Judeţului Alba și va funcționa fără a mai fi structurat pe compartimente, Compartimentul dansuri 

populare şi Compartimentul Orchestră şi solişti vocali se comasează în cadrul serviciului. 

- transformarea postului de dansator tr. II, ½ normă,  ocupat de către Oprea Octavia 

Maria, în post de instructor tr. III, ½ normă, mutarea acestuia la Compartimentul Arte din cadrul 

Serviciului de Formare Continuă „Şcoala de Arte şi Meşteşuguri” şi cumularea acestuia cu postul 

de instructor tr. III, ½ normă ocupat tot de către Oprea Octavia Maria, rezultând 1 post de 

instructor tr. III cu normă întreagă.. 

- desființarea a 9 (noua) posturi vacante de Dansator cu jumătate de normă  

- înființarea unui post de Artist instrumentist gr. IA 

- înființarea unui post de Consultant artistic gr. IA cu normă întreagă.  

- înființarea unui post de Producător delegat gr. I cu normă întreagă.  

- înființarea unui post de Secretar – PR gradul I cu jumătate de normă.  

- mutarea postului de referent gr. IA ocupat de către Marinela Baba, la Compartimentul 

Programe şi Proiecte Culturale, Editare Tipărituri şi CDI.  

La Serviciul Ansamblul artistic de fanfară şi Orchestra de Cameră: 

- serviciul se reorganizează în Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba şi 

Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba, subordonate direct 

managerului. 

La Compartimentul Administrativ:  

- înființarea unui post de consilier juridic gradul IA  



Compartimentul Resurse umane şi salarizare se comasează cu Compartimentul 

Financiar, contabil, buget, accesare şi gestionare programe şi proiecte şi compartimentul 

rezultat va avea denumirea de Compartimentul Financiar - Contabil. 

Urmare a modificărilor propuse se impune și actualizarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Centrului de Cultura “Augustin Bena“ Alba. Pentru personalul ce va fi mutat în 

cadrul altor structuri din cadrul centrului se vor respecta prevederile Legii nr. 53/2003 Codul 

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Luând în considerare cele enunţate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre 

privind aprobarea reorganizării Centrului de Cultura “Augustin Bena“ Alba, și aprobarea 

Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare. 

 

 

Şef birou, 

Suciu Horaţiu Zaharia 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

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 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

 

Consiliul Județean Alba, convocat în ședința ordinară din luna ianuarie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei 

de concurs, a Comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, 

pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, ce se va organiza în vederea 

încredințării managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 637 din 12 ianuarie 2017 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 16, art. 17 și art. 21 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 

publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

  

 Art. 1. Se aprobă înființarea Comisiei de concurs pentru desfășurarea concursului de 

proiecte de management, care va fi organizat în vederea încredințării managementului 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Ioan BODEA   - director executiv, Consiliul Județean Alba - Direcția  

gestionarea patrimoniului, 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 aprobă înființarea Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de 

proiecte de management, care va fi organizat în vederea încredințării managementului 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Romana Maria RUSU - șef serviciu, Direcția juridică și relații publice – Serviciul 

juridic și contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Lucian Emilian DOCEA - șef serviciu, Direcția  gestionarea patrimoniului - Serviciul 

turism, cultură, tineret, sport și învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic, Direcția juridică și relații publice - 

Serviciul juridic - contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

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


 Art. 3.  Se înființează secretariatul Comisiei de concurs pentru desfășurarea concursului 

de proiecte de management, care va fi organizat în vederea încredințării managementului 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Sorina OPREAN  - consilier superior, reprezentant compartiment de 

specialitate;   

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;   

Liliana NEGRUȚ  - director executiv, reprezentant compartiment juridic 

 

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

din cadrul aparatului 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, Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relații publice, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba. 

  

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                   Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 15 

Alba Iulia, 12 ianuarie 2017 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE 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 Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/25 august 2016 a fost aprobat 

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management la 

instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba.  

Conform prevederilor acestui regulament în perioada noiembrie – decembrie 2016 s-a 

desfășurat Concursul de proiecte de management pentru încredințarea managementului 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

La încheierea procedurilor de concurs nu a fost declarat „admis” nici un candidat, astfel 

încât se impune reluarea procedurii de concurs. 

Organizarea concursului de proiecte de management de către autoritate – Consiliul 

Județean Alba,  presupune elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a 

concursului, a caietului de obiective, proceduri ce au fost inițiate, precum și desemnarea 

componenței comisiei de concurs, a celei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului 

comisiei de concurs. 

Potrivit prevederilor art. 16 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 

publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare în vederea organizării concursului 

de proiecte de management, se înființează o comisie de concurs, conform prevederilor 

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management aprobat 

prin hotărâre a consiliului județean. 

Comisia de concurs este formată din reprezentanți ai autorității, în proporție de o treime, 

și din specialiști în domeniul de activitate al fiecărei instituții, în proporție de două treimi. 

Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant de la compartimentul de 

specialitate, de la compartimentul juridic, compartimentul economic și de la compartimentul 

resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al autorității.  

Comisia de soluționare a contestațiilor, formată din personal din cadrul aparatului de 

specialitate, va analiza modul de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea 

concursului. 

Propunerea privind comisia de concurs și de soluționare a contestațiilor, precum și a 

secretariatului comisiei de concurs, a fost efectuată avându-se în vedere specificul activității 

instituției publice de cultură. 

Având în vedere cele enunțate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a 

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și ale art. 41 alin. 1 din Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Județean Alba, am inițiat proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 15/12 ianuarie 2017. 

 

 

Președinte 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Birou resurse umane 

Nr. 637/12.01.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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 Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 

 

  

  În urma finalizării concursului organizat pentru încredințarea managementului Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba a fost aprobată Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 255 din 23 

decembrie 2016 privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru încredințarea  
managementului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. Întrucât nu a fost declarat admis nici un 

candidat se impune reluarea procedurii privind organizarea concursului de proiecte de 

management. 

O.U.G. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură prevede faptul că 

pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorității se înființează 

comisii de concurs, în funcție de specificul instituției, componența acestora fiind stabilită de 

autoritate. 

Atribuțiile principale ale comisiei de concurs stabilite prin Regulamentul de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management sunt: 

- stabilește punctajul echivalent notelor pentru grila de evaluare a proiectelor de 

management; 

- analizează proiectele de management depuse de candidați, acordă punctajul potrivit 

grilei de evaluare, notează fiecare candidatură; 

- stabilește rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit 

prevederilor regulamentului de organizare și desfășurare a concursului; 

- elaborează un raport asupra notelor acordate candidaților și câștigătorului concursului și 

face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management. 

Rolul secretariatului comisiei de concurs este de a verifica legalitatea și conformitatea 

documentelor depuse de candidați, de a asigura condițiile tehnico-organizatorice pentru 

desfășurarea evaluării, precum și de a comunica rezultatele. 

Întrucât candidații au dreptul doar la contestarea modului de respectare a procedurii 

privind organizarea și desfășurarea concursului nu și la contestarea notelor acordate de comisia 

de concurs, comisia de soluționare a contestațiilor nu este necesar a fi formată din specialiști în 

domeniul de activitate al instituției publice de cultură. 

Având în vedere cele ce preced propun aprobarea componenței comisiei de concurs, a 

comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, pentru 

desfășurarea concursului de proiecte de management, ce se va organiza în vederea încredințării 

managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. 

 

             

 

Șef birou, 

Suciu Horațiu Zaharia 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Caietului de obiective pentru încredințarea,  

prin concurs de proiecte, a managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba  

- instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba 

-  

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017;   

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective 

pentru încredințarea, prin concurs de proiecte, a managementului Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba - instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 952/18 ianuarie 2017 comun, al Direcției gestionarea 

patrimoniului și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

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 Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 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 

va 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, Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

                    AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

                                                                   

 

 

Înregistrat cu nr. 28 

Alba Iulia,  18 ianuarie 2017  



Anexa   la Proiectul de Hotărâre a 

 Consiliului Județean Alba nr. 28/18 ianuarie 2017 

 

 

CAIET DE OBIECTIVE 

pentru pregătirea concursului de proiecte de management  

la Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba 

 

  Perioada de management este de 3 ani și 10 luni, începând cu luna martie 2017. 

  

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

   Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcționează în subordinea Consiliului 

Judeţean Alba, în baza Regulamentului de organizare și funcționare întocmit în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice. 

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

Trandafirilor, nr. 22, județul Alba. 

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

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

   Conform Regulamentului de organizare și funcționare al instituţiei, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/25 februarie 2016, Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, 

educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără 

deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă ori etnică. 

Atribuţiile şi activităţile specifice instituţiei sunt următoarele: 

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

utilizatorilor colecţii enciclopedice de documente; 

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

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

ori puncte de informare şi împrumut; 

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

instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi 

îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare; 

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

documentare, în sistem tradiţional sau informatizat; 

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

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

comunicare la distanţă; 

 f.) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, 

modernizare şi automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente 

şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă; 

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

biblioteconomiei, ştiinţelor informării şi al sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de 

profil, redactează şi editează produse culturale necesare membrilor comunităţii; 

 h.) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii; 

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

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

şi structurii socio-profesionale a populaţiei din municipiul Alba Iulia şi din judeţ; 

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

scop, gratuit, de la agenţii economici producători din judeţ, câte un exemplar din cărţile, 

periodicele şi celelalte documente grafice şi audio-vizuale pe care le realizează potrivit 

prevederilor legale în domeniu. 

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

bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Alba, constând în coordonarea 

activităţilor curente, programare, completarea colecţiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie, 

de evidenţă şi strategie culturală locală prin: îndrumarea directă pe teren; organizarea unor 

consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri; elaborarea unor materiale de metodologie 



bibliotecară; efectuarea de studii, cercetări, analize, schimb interbibliotecar, aprovizionarea cu 

carte; perfecţionarea profesională (cursuri, seminarii, bibliografii). 

 

Capitolul II - Misiunea instituţiei 

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

lectură, informare, documentare, educare şi recreere din municipiul şi judeţul Alba, prin 

promovarea cunoaşterii, având la bază optimizarea accesului liber la informaţii relevante prin 

creşterea colecţiilor de bibliotecă şi prin asigurarea de servicii publice moderne de informare 

adecvate fiecărei categorii de utilizatori.  

  

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

care instituţia îşi desfăşoară activitatea 

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

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

număr cât mai mare de beneficiari, de toate vârstele şi categoriile socio-culturale,  spre 

cunoașterea valorilor patrimoniului cultural şi spiritual al judeţului Alba. 

 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se adresează locuitorilor municipiului Alba 

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

calităţii şi atractivităţii vieţii în mediul urban şi rural.  

 Cultura are rol activ, fiind considerată un factor de dezvoltare socială şi comunitară, 

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

o expresie a identităţii personale şi colective.  

 La nivel regional, dezvoltarea se concentrează în primul rând în zonele purtătoare de 

semnificaţii, care au valenţe socio-culturale, transformându-le în embleme ale regiunii 

respective. Valorificarea oportunităţilor ce vizează domeniul cultural şi al participării cetăţenilor 

la actul de cultură reprezintă tendinţa firească pentru intervenţia pe termen scurt şi mediu a 

administraţiei publice în acest sector strategic al judeţului Alba. 

    

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

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

 Manager 

 Personal de specialitate, total:         22 posturi 

din care: 

- de conducere (contabil şef):       1 post 

- bibliotecari:              18 posturi 

- bibliograf:              1 post 

- inginer de sistem:             1 post 

- operator:                1 post 

         personal administrativ, total:        3 posturi 

din care: 

- economist:              1 post 

- magaziner:             1 post 

- secretar-dactilograf:        1 post 

  personal de întreţinere şi de deservire, total:  4 posturi 

din care: 

      - muncitor calificat (legător carte):                  1 post 

      - şofer:                                  1 post 

      - îngrijitori:                                                       2 posturi.  

  Documente de referinţă, necesare analizei: 

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

Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/24 septembrie 2015 – prevăzut 

în Anexa nr. 1 a prezentului caiet de obiective; 

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

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 171/29septembrie 2016 - prevăzute în 

Anexa nr. 2 a prezentului caiet de obiective; 



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

prevăzut în Anexa nr. 3 a prezentului caiet de obiective; 

 

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

prim fond de carte volumele aflate în biblioteca muzeului şi o donaţie din partea marelui cărturar 

Nicolae Iorga (350 volume). A fost atestată documentar prin adresa nr. 2857/1943 a Ministerului 

Educaţiunii Naţionale, Comisiunea Monumentelor Istorice. Fondul bibliotecii era structurat pe 

patru servicii: împrumut la domiciliu, lectura la sală, cărţi şi reviste pentru copiii de şcoală 

primară şi periodice. 

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

Constantin Dumitrescu, primul bibliotecar al bibliotecii publice, cu diferite personalităţi ale 

vremii, cu instituţii, facultăţi, asociaţiuni literare şi ştiinţifice, editori, tipografi, numeroase 

donaţii vin în sprijinul bibliotecii astfel încât la sfârşitul anului 1943 biblioteca dispunea de 

18.000 volume.   

Din data de 26 noiembrie 1991 Biblioteca Judeţeană Alba poartă numele marelui filozof, 

poet şi dramaturg, LUCIAN BLAGA. 

 Astăzi patrimoniul bibliotecii numără peste 200.000 de unităţi bibliotecare repartizate la 

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

Cetate, Filiala Centrul de zi pentru persoane vârstnice şi Filiala Ampoi). 

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

filiale şi compartimente, fiecare având atribuţii specifice, după cum urmează: 

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

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

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

bibliotecii; repartizează publicaţiile către celelalte biblioteci comunale şi orăşeneşti din judeţ; 

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

între 3 şi 14 ani; facilitează,  potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte 

colecţii prin împrumut interbibliotecar; organizează activităţi instructiv-educative, distractiv-

recreative  şi culturale, de grup şi individuale pentru copii. 

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

accesul utilizatorilor la colecţiile bibliotecii; actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât 

cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi frecvenţa lor; oferă servicii de consultanţă pe baza 

solicitărilor cititorului; organizează şi găzduieşte manifestări culturale specifice bibliotecii; 

participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia cititorilor 

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

celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor culturale; urmăreşte şi 

analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor 

specifice. 

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

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

întocmirea referatelor şi a altor lucrări, precum şi în utilizarea surselor de informare ale 

bibliotecii; realizează evidenţa centralizată a datelor statistice privind activitatea de bibliotecă; 

organizează şi găzduieşte manifestări culturale cu cartea (prezentări de carte, expoziţii, activităţi 

interactive, cultural – educative etc.); răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, 

sondaje, reclamă pentru servicii şi publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor 

apariţii editoriale etc.); pune la dispoziţia cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de 

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

vederea organizării manifestărilor culturale; organizează şi asigură accesul neîngrădit al oricărei 

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

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

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

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

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

bibliotecilor publice din judeţ; organizează trimestrial colocvii profesionale zonale; întocmeşte 

rapoarte de evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din judeţ; îşi desfăşoară 

activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, întocmit de Consiliul 

de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de Consiliul Judeţean 



Alba; colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor 

culturale. 

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

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

posibilităţile de documentare oferite de bibliotecă. 

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

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

implementează şi întreţine software-ului specific şi de uz general; stabileşte soluţii, proceduri, 

tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a calculatoarelor şi a  echipamentelor 

periferice. 

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

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

din lucrări monografice referitoare la trecutul şi prezentul judeţului Alba, pe domenii, şi 

introducerea lor în baza de date; implementează activităţile serviciului de bibliotecă Biblionet.  

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

vârstnici pun la dispoziţia publicului carte cu caracter enciclopedic, colecţiile fiind constituite 

şi dezvoltate în funcţie de nevoile comunităţii pe care o deservesc, de categoria de vârstă şi 

structura ocupaţională a utilizatorilor.  

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

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

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

prevederi legale.  

   

4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani   

Nr. 

crt

. 

 

Indicatori de performanţă* 
2013 2014 2015 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + 

venituri - cheltuieli de capital) 

1487526 1422316 1634162 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) - - - 

3. Număr de activități educaţionale 32 29 31 
4. Număr de apariţii media 120 120 125 

5. Număr de beneficiari neplătitori 13099 13300 16000 

6. Număr de beneficiari plătitori** - - - 

7. Frecvenţa medie zilnică 380 370 300 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 17/290 17/300 26/350 

9. Venituri proprii din activitatea de bază - - - 

10. Venituri din bunuri şi servicii primite cu 

titlu gratuit, reprezentând donaţii carte şi 

donaţii tehnică calcul Biblionet. 

5054 12674 16.906 

                                                                 

Nr. 

crt. 
Indicatori specifici 

2013 2014 2015 

1. Utilizatori ( nou înscriși) 5451 4883 3930 

2. Total volume difuzate 157220 132394 120732 

3. Vizitele cititorilor la bibliotecă 87701 80042 63606 

4. Frecvenţa zilnică 380 

cititori/zi 

370 

cititori/zi 

310 

cititori/zi 

5. Indicele de atragere la lectură 10% 10% 9,02% 

6. Manifestări culturale 

la sediu şi în afara instituţiei 

290 300 350 

7. Proiecte 17 17 26 

8. Parteneriate 48 48 45 

9. Apariții în mass media 120 120 125 

10. Participanţi la manifestările culturale 4000 5500 7500 

                         

                                                     



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

Suprafața desfășurată / utilă a clădirilor este de 800 mp.  

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

  

4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani 

Nr. 

Crt. 

Program  Proiect  2013 2014 2015 

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

1. Deschis la 

informație 

1. Bibliotec@ta x x x 

2. Dezvoltarea sistemului informatic x x x 

3. Biblionet x x x 

2. Lectură 

publică 

1. Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Iulia x  x 

2. Cafeneaua culturală x x x 

3. Aproape de tine, cartea x x x 

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

5. Caravana culturală x x  

6. Premii Revista ACASĂ x x  

3. Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

1. Înnoirea și diversificarea colecțiilor din bibliotecă x x x 

4.  Biblioteca - 

Centru 

cultural și 

educațional 

1. Târgul de carte Alba Transilvana x x x 

2. Mediatecă    

3. Revista fermecată pentru copii isteți     

4. Educație și lectură în biblioteca publică x  x 

5. Creativitate în spațiul francofon   x 

6. Să ne cunoaștem valorile x  x 

7. Sunt și eu erou de poveste x   

8. Cărțile își au destinul lor   x 

5. Promovarea 

valorilor 

culturii 

române în 

lume 

1. Festivalul International „Lucian Blaga” x x  

2. Lucian Blaga – ediții multilingve x x x 

3. Spațiu mioritic - spațiu european x   

4. Cărți pentru românii de pretutindeni x x x 

5. Constelația Eminescu; Festival-concurs „Ocrotiți de 

Eminescu” 

x x  

6. Comunicare și 

formare 

profesională 

1. O viziune asupra rolului bibliotecii publice    

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

7. Diversitate 

culturală 

1. Colocviile romanului românesc contemporan x x x 

2. Festivalul Internaţional de epigrame, caricatură şi 

umor  

x x  

3. Colocviile de literatură şi arte Aiud x x x 

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

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

6. Colocviul tinerilor scriitori x x x 

7. Vârstele poeziei x x x 

8. Lansări de carte x x x 

9. Premiile filialei Alba a USR x   

10. Colocviul de poezie română și italiană 

contemporană 

x   

11. Gala poeziei românești x  x 

12. Revista ASTRA x   

13. Revista ETHOS 21 x   

14. Adunarea Generală ASTRA   x 

15. Revista Discobolul 25   x 

16. Festivalul „Dilema Veche”   x 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia


17.Dialoguri. Întâlniri memorabile   x 

18. Simpozionul „Dorin Pavel”   x 

 

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 

Nr. 

Crt. 

Program Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programulu

i 

Denumirea 

proiectului 

Buget 

prevăzut pe 

program 

(lei) 

Buget 

consumat la 

finele anului  

(lei) 

Anul 2013 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizări

i serviciilor 

informatizat

e pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea 

sistemului 

informatic 

- Biblionet 

10950 1800 

2. Lectură 

publică 

Program 

dedicate 

promovării 

imaginii și 

serviciilor 

instituției în 

comunitate 

și implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificare

a 

patrimoniul

ui cultural și 

spiritual 

6 - Zilele Bibliotecii 

Județene „Lucian 

Blaga” Alba Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, 

cartea 

- Dacă e joi, e poezie 

și cafea 

- Caravana culturală 

- Premii Revista 

ACASĂ 

36000 18828 

3.  Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Program 

dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor 

de 

documente 

prin 

achiziție și 

donație 

1 - Înnoirea și 

diversificarea 

colecțiilor din 

bibliotecă 

200000 231229 

4. Biblioteca - 

Centru 

cultural și 

educațional 

Program 

destinat 

facilitării 

accesului la 

cultură și 

stimulării 

activităților 

conexe 

actului 

cultural în 

comunitate   

4 - Târgul de carte 

Alba Transilvana 

- Educație și lectură 

în biblioteca 

publică 

- Creativitate în 

spațiul francofon 

- Să ne cunoaștem 

valorile. Sunt și eu 

erou de poveste 

-  

252000 158411 

5. Promovarea 

valorilor 

culturii 

române în 

lume 

Program 

destinat 

diseminării 

culturii 

scrise 

românești în 

5 - Festivalul 

International 

„Lucian Blaga” 

- Lucian Blaga – 

ediții multilingve 

- Spațiu mioritic - 

185000 143700 



spațiul 

național și 

european 

spațiu european 

- Cărți pentru 

românii de 

pretutindeni 

- Constelația 

Eminescu;  

- Festival-concurs 

„Ocrotiți de 

Eminescu” 

6. Comunicare 

și formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

competențel

or 

profesionale 

și de 

comunicare 

1 - O viziune asupra 

rolului bibliotecii 

publice 

-  

10000 0 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialulu

i cultural și 

creativ al 

oamenilor 

de cultură 

din județ și 

din țară 

13 - Colocviile 

romanului 

românesc 

contemporan 

Festivalul 

Internaţional de 

epigrame, 

caricatură şi umor  

- Colocviile de 

literatură şi arte 

Aiud 

- Festival 

Internaţional de 

literatură „Alb 

Umor” 

- Zilele culturale 

„Liviu Rebreanu” 

Aiud 

- Colocviul tinerilor 

scriitori 

- Vârstele poeziei 

- Lansări de carte 

- Premiile filialei 

Alba a USR 

- Colocviul de poezie 

română și italiană 

contemporană 

- Gala poeziei 

românești 

- Revista ASTRA 

- Revista ETHOS 21 

0 187335 

Anul 2014 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizări

i serviciilor 

informatizat

e pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea 

sistemului 

informatic 

- Biblionet 

6800 1800 

2. Lectură Program 3 - Zilele Bibliotecii 20500 14800 



publică dedicat 

promovării 

imaginii și 

serviciilor 

instituției în 

comunitate 

și implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificare

a 

patrimoniul

ui cultural și 

spiritual 

Județene „Lucian 

Blaga” Alba Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, 

cartea 

- Dacă e joi, e poezie 

și cafea 

- Caravana culturală 

-  

3.  Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Program 

dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor 

de 

documente 

prin 

achiziție și 

donație 

1 - Înnoirea și 

diversificarea 

colecțiilor din 

bibliotecă 

198000 245185 

4. Biblioteca - 

Centru 

cultural și 

educațional 

Program 

destinat 

facilitării 

accesului la 

cultură și 

stimulării 

activităților 

conexe 

actului 

cultural în 

comunitate   

1 - Târgul de carte 

Alba Transilvana 

-  

199000 144179 

5. Promovarea 

valorilor 

culturii 

române în 

lume 

Program 

destinat 

diseminării 

culturii 

scrise 

românești în 

spațiul 

național și 

european 

3 - Festivalul 

International 

„Lucian Blaga” 

- Lucian Blaga – 

ediții multilingve 

- Cărți pentru 

românii de 

pretutindeni 

-  

105500 79417 

6. Comunicare 

și formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

competențel

or 

profesionale 

și de 

comunicare 

1 - O viziune asupra 

rolului bibliotecii 

publice 

-  

2000 2000 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialulu

i cultural și 

creativ al 

8 - Colocviile 

romanului 

românesc 

contemporan 

Festivalul 

Internaţional de 

0 120805 



oamenilor 

de cultură 

din județ și 

din țară 

epigrame, 

caricatură şi umor  

- Colocviile de 

literatură şi arte 

Aiud 

- Festival 

Internaţional de 

literatură „Alb 

Umor” 

- Zilele culturale 

„Liviu Rebreanu” 

Aiud 

- Colocviul tinerilor 

scriitori 

- Vârstele poeziei 

- Gala poeziei 

românești 

Anul 2015 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizări

i serviciilor 

informatizat

e pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea 

sistemului 

informatic 

- Biblionet 

3500 1800 

2. Lectură 

publică 

Program 

dedicate 

promovării 

imaginii și 

serviciilor 

instituției în 

comunitate 

și implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificare

a 

patrimoniul

ui cultural și 

spiritual 

3 - Zilele Bibliotecii 

Județene „Lucian 

Blaga” Alba Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, 

cartea 

-  

16500 13512 

3.  Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Program 

dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor 

de 

documente 

prin 

achiziție și 

donație 

1 - Înnoirea și 

diversificarea 

colecțiilor din 

bibliotecă 

200000 321993 

4. Biblioteca - 

Centru 

cultural și 

educațional 

Program 

destinat 

facilitării 

accesului la 

cultură și 

stimulării 

activităților 

conexe 

5 - Târgul de carte 

Alba Transilvana 

- Educație și lectură 

în biblioteca 

publică 

- Creativitate în 

spațiul francofon 

- Să ne cunoaștem 

200000 183151 



actului 

cultural în 

comunitate   

valorile.  

- Cărțile își au 

destinul lor 

5. Promovarea 

valorilor 

culturii 

române în 

lume 

Program 

destinat 

diseminării 

culturii 

scrise 

românești în 

spațiul 

național și 

european 

2 - Lucian Blaga – 

ediții multilingve 

- Cărți pentru 

românii de 

pretutindeni 

-  

70000 60763 

6. Comunicare 

și formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

competențel

or 

profesionale 

și de 

comunicare 

- - O viziune asupra 

rolului bibliotecii 

publice 

-  

0 0 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialulu

i cultural și 

creativ al 

oamenilor 

de cultură 

din județ și 

din țară 

13 - Colocviile 

romanului 

românesc 

contemporan 

- Colocviile de 

literatură şi arte 

Aiud 

- Festival 

Internaţional de 

literatură „Alb 

Umor” 

- Festivalul ”Dilema 

Veche” 

- Zilele culturale 

„Liviu Rebreanu” 

Aiud 

- Colocviul tinerilor 

scriitori 

- Vârstele poeziei 

- Lansări de carte 

- Gala poeziei 

românești 

- Adunarea Generală 

ASTRA 

- Revista Discobolul 

25 

- Simpozionul 

„Dorin Pavel” 

- Dialoguri. Întâlniri 

memorabile 

314215 278479 

 

Capitolul V - Sarcini pentru management 

 Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 

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

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



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

locală, după parcurgerea procesului de identificare a nevoilor publicului – interviuri, focus-

grupuri, chestionare etc; 

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

Regulamentul intern și fișele de post; 

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

să ajute la crearea unor oportunități de completare a curriculei oficiale din școli, cu precădere 

educația vocațională artistică; 

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

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

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

creație, expoziții de artă contemporană, mai ales ca platformă de lansare și de exprimare a 

artiștilor aflați la debut; 

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

venituri, și în același timp, a gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor administrative 

ale instituției; 

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

timp, să diversifice oferta culturală a instituției; 

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

și al riscurilor; 

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

activitatea în același mediu; branșarea la rețelele artistice naționale și internațional pentru 

dezvoltarea unui eco-sistem creativ local puternic și vizibil; 

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

public, precum și cu instituții culturale naționale și internaționale; 

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

programelor instituției, coroborată cu participarea personalului de specialitate la programe de 

formare continuă și stagii de pregătire profesională; 

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

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

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

management și în conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respective cele 

prevăzute de legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției; 

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

securitatea muncii, apărarea împotriva incendiilor etc; 

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

către Consiliul Județean Alba, conform prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

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

anexe, și vor fi: format A4, marginile: stânga/dreapta 2 cm, sus/jos 1,25 cm, spațierea între 

rânduri: 6 pct. înainte de rând și 6 pct. după rând, alinierea: stânga-dreapta, font: Times New 

Roman, dimensiunea de 12 pct. pentru textul de bază și 14 pct. pentru titluri, utilizând 

diacriticele specifice limbii române, numerotarea paginii: în josul paginii, numărul paginii 

central. 

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

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

termenilor conform definiţiilor prevăzute în O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi 

notare a proiectelor de management: 

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

privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 



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

acesteia; 

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

caz; 

  d.) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 

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

instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

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

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

instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

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

manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor 

formulate de autoritate. 

 

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

propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 

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

aceleiaşi comunităţi; 

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

ameninţări); 

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

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

surse de informare); 

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

  6. profilul beneficiarului actual. 

 

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

  2. concluzii: 

  2.1. reformularea mesajului, după caz; 

  2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

 

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

după caz: 

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

  2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

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

externalizate; 

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

instituţiei, propuneri de îmbunătăţire; 

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

continuităţii procesului managerial. 

 

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

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

solicitate/obţinute de la instituţie: 

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

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

colaboratori; cheltuieli de capital); 

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

perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 

Nr. 

Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, 

concluzii 

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

     



   

   

   

 Total Total Total  

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

cheltuielilor instituţiei: 

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

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

servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de 

bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu 

menţionarea celorlalte facilităţi practicate; 

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

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

alte autorităţi publice locale; 

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

totalul veniturilor: 

  4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

  4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 

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

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

contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii 

civile); 

  4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

  a.) din subvenţie; 

  b.) din venituri proprii. 

 

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

instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate: 

  Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 

  1. viziune; 

  2. misiune; 

  3. obiective (generale şi specifice); 

  4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

  5. strategia şi planul de marketing; 

  6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

  7. proiectele din cadrul programelor; 

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

management. 

 

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

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

veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 

 

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

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 

… 

Anul 

… 

Anul 

… 

Anul 

… 

(1) (2) (3) (…) (…) (…) 

1. TOTAL VENITURI, din care: 

1.a. Venituri proprii, din care: 

    1.a.1. venituri din activitatea de bază 

    1.a.2. surse atrase 

    1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. Subvenții / alocații 

1.c. Alte venituri 

    

2. TOTAL CHELTUIELI, din care: 

2.a. Cheltuieli de personal, din care: 

    2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

    



    2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

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

    2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.2. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 

    2.b.4. Cheltuieli de întreținere 

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

2.c. Cheltuieli de capital 

  2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

  2.1. la sediu; 

  2.2. în afara sediului. 

  3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr. 

Cr

t. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte în 

cadrul 

programul

ui 

Denumir

ea 

proiectul

ui 

Buget 

prevăzut pe 

program 

(lei) 

Primul an de management 

1.      

…      

…      

Al doilea an de management 

2.      

…      

…      

Al treilea an de management 

3.      

…      

…      

Al patrulea an de management 

4      

…      

…      

 

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

se pot adresa, în baza unei cereri motivate, Bibliotecii  Județene „Lucian Blaga” Alba, telefon 

0285.811.443 , fax 0258.817.204, e-mail: bjalba@gmail.com. 

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

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

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

Sorina Oprean. 

  

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

 

Anexa nr. 1 

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

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/25 februarie 2016 

Anexa nr. 2 

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

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 72/28 aprilie 2016  

Anexa nr. 3 

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

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru încredințarea,  

prin concurs de proiecte, a managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba,  

instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba 

 

 

 

 Alături de alte instituții de cultură, Consiliul Județean Alba are în subordinea sa și 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.  Aceasta funcționează în baza unui Regulament de 

organizare și funcționare aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

 Consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind cultura. 

 Dat fiind faptul că la data de 31 decembrie 2016 au expiat contractul de management 

încheiat de Consiliul Județean Alba cu managerul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba și că 

în luna decembrie Consiliul Județean Alba a organizat un concurs de proiecte de management în 

vederea încredințării managementului instituției de cultură menționată, aflată  în subordinea sa, 

care s-a finalizat fără a se încheia un contract de management, Consiliul Județean Alba va organiza 

un nou concurs de proiecte în vederea încredințării managementului Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba. 

 În acest sens, se va întocmi Caietul de obiective pentru Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba  în care va fi concretizat setul de cerințe definite de către  Consiliul Județean Alba în 

vederea satisfacerii, de către instituția de cultură, a nevoilor culturale ale comunității pentru o 

perioadă determinată de timp.  

 Pentru aceste motive, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizarea și 

funcționare a Consiliului Județean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 28/18 

ianuarie 2017. 

 

 

Președinte, 

Ion DUMITREL 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcția Gestionarea Patrimoniului  

Biroului Resurse Umane 

Nr. 952/18.01.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru încredințarea, 

prin concurs de proiecte, a managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 

instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba 

 

Alături de alte instituții de cultură, Consiliul Județean Alba are în subordinea sa și 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.  Aceasta funcționează în baza unui Regulament de 

organizare și funcționare aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean are atribuții privind 

gestionarea serviciilor publice, asigurând cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes județean. 

Conform prevederilor O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța, autoritatea în 

subordinea căreia funcționează instituția de cultură are obligația de a organiza concurs de proiecte 

de management. Ordonanța are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind managementul 

instituţiilor publice de cultură care organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice sau oferă 

servicii în domeniul culturii. 

Potrivit art. 6 alin. 1 din Ordonanță, pregătirea concursului de proiecte de management de 

către autoritate constă în elaborarea şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a caietului de obiective și în desemnarea 

componenţei comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor. Totodată, art. 7 alin. 1 

din  Ordonanță, prevede că, în vederea organizării concursului de proiecte de management, caietul 

de obiective se întocmeşte de către autoritate, pe baza modelului-cadru, şi se aprobă prin ordin sau, 

după caz, prin dispoziţie a autorităţii. 

Dat fiind faptul că la data de 31 decembrie 2016 a expirat contractul de management 

încheiat de Consiliul Județean Alba cu managerul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba și că 

în luna decembrie Consiliul Județean Alba a organizat un concurs de proiecte de management în 

vederea încredințării managementului instituției de cultură menționată, aflată  în subordinea sa, 

care s-a finalizat fără a se încheia un contract de management, Consiliul Județean Alba va organiza 

un nou concurs de proiecte în vederea încredințării managementului Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba.. 

Potrivit art. 11 din Ordonanță, Caietul de obiective se întocmeşte de către autoritate pe baza 

modelului-cadru, prevăzut în ordonanță, ţinând cont de următoarele criterii: misiunea instituţiei 

publice de cultură, evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în care instituţia publică 

de cultură îşi desfăşoară activitatea și dezvoltarea specifică a instituţiei publice de cultură. Caietul 

de obiective cuprinde prevederi organizatorice, financiare şi tehnice privind proiectul de 

management, după cum urmează: 

a) date despre activitatea, bugetul estimat sau cunoscut şi specificul instituţiei publice de 

cultură; 

b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei;  

c) sarcini pentru management. 

d) perioada pentru care se încheie contractul de management, în intervalul de minimum 3 

ani şi maximum 5 ani;  

e) structura obligatorie a proiectului de management. 

Ţinând cont de cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată, parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre. 

 

Director executiv,           Șef birou, 

          Ioan BODEA                               Horațiu SUCIU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba,  convocat  în şedinţa ordinară din luna  ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 1090/19 ianuarie 2017 întocmit de secretarul Județului Alba; 

 - propunerea nr. 1032/19 ianuarie 2017 efectuată de secretarul judeţului Alba;  

 - adresa nr. 1769/RU/18 ianuarie 2017 a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială 

Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 961/18 ianuarie 2017; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -art. 4 alin. 2, art. 5 alin. 2 lit. d  şi art. 8 din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi 

metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;  

 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 componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, în 

sensul că reprezentantul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Alba în această comisie - 

domnișoara Simona CIUCĂ va fi înlocuită cu doamna Irina Aurelia BORZA. 

 Art. 2. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Alba, domnișoarei Simona CIUCĂ, doamnei Irina Aurelia BORZA, Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială 

Alba; Direcției juridice și relații publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

       

Înregistrat cu nr. 31 

Alba Iulia, 19 ianuarie 2017 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei  

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba 

 

 

  

 Comisia pentru Protecţia Copilului Alba este organism cu activitate decizională în materia 

protecţiei şi promovării drepturilor copilului, înfiinţată în conformitate cu prevederile art. 115 alin. 

1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 

1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului. 

 Art. 4 alin. 1 şi alin. 2  din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de 

funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului prevede că înfiinţarea şi componenţa Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Alba se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean la propunerea 

secretarului judeţului, iar modificarea componenţei comisiei se aprobă în aceleaşi condiţii, respectiv 

tot prin hotărâre a consiliului judeţean. 

 Potrivit prevederilor art. 5 alin 2 lit. d din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi 

metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, din componența comisiei face 

parte  în calitate de membru  un reprezentant al direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială 

judeţene (atribuții preluate de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială).  

 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, prin adresa nr. 1769/RU/18 ianuarie 

2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 961/18 ianuarie 2017, solicită 

înlocuirea domnișoarei Simona CIUCĂ cu doamna Irina Aurelia BORZA. 

 Având în vedere cele expuse și văzând propunerea Secretarului Județului Alba nr. 1032/19 

ianuarie 2017  pentru modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Alba, în temeiul 

art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez 

proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, 

înregistrat cu nr. 31/19 ianuarie 2017. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEŢULUI 

Nr. 1032/19 ianuarie 2017 

 

 

 

PROPUNERE 
cu privire la modificarea componenţei  

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba 

 

 

 

 

 

 Având în vedere adresa Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Alba nr. 

1769/RU/18 ianuarie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 961/18 

ianuarie 2017; 

În conformitate cu prevederile art. 8 lit. c și lit. d din H.G. nr. 1437/2004 privind 

organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, raportat la 

prevederile art. 5 alin. 2 lit. d din același act normativ 

 

Propun 

 

modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba în sensul că 

reprezentantul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Alba în această comisie,  

domnișoara Simona CIUCĂ, va fi înlocuită cu doamna Irina Aurelia BORZA. 

 Doamna Irina Aurelia Borza întrunește condițiile prevăzute de art. 5 alin. 2 lit. d din H.G. 

nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia 

copilului, ocupă funcția de șef serviciu în cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială 

Alba și are studii superioare în domeniul asistenței sociale (conform diplomei de licență seria N nr. 

021601 eliberată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu).  

 

 

 

SECRETARUL JUDEŢULUI 

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

SECRETARUL JUDEŢULUI 

NR. 1090/19 ianuarie 2017 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei  

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „în 

subordinea consiliului judeţean funcţionează comisia pentru protecţia copilului, ca organ de 

specialitate al acestuia, fără personalitate juridică”. 

Organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului este 

reglementată prin H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei 

pentru protecţia copilului. 

Potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi 

metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului „înfiinţarea şi componenţa 

comisiei pentru protecţia copilului se aprobă prin hotărârea consiliului judeţean la propunerea 

secretarului judeţului”, iar potrivit textului art. 4 alin. 2 din același act normativ „modificarea 

componenţei comisiei se aprobă în aceleaşi condiţii”, respectiv tot prin hotărâre a consiliului 

judeţean. 

 Din componența comisiei face parte,  în calitate de membru,  un reprezentant al direcţiei 

pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene (atribuții preluate de agenția județeană pentru 

plăți și inspecție socială), în conformitate cu prevederile art. 5 alin 2 lit. d din H.G. nr. 1437/2004 

privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului. 

 Prin adresa nr. 1769/RU/18 ianuarie 2017 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Alba, solicită înlocuirea domnișoarei Simona CIUCĂ cu doamna Irina BORZA, adresă înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 961/18 ianuarie 2017. 

Ţinând cont de cele expuse, raportat la propunerea nr. 1032/19 ianuarie 2017, consider 

oportună iniţierea proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Alba. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba proiectul de hotărâre privind 

modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba are drept fundament dispoziţiile 

legale de domeniu. 

 

  

  

 

SECRETARUL JUDEŢULUI 

VASILE BUMBU 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de restructurare a centrelor rezidenţiale  

destinate persoanelor adulte cu handicap din Judeţul Alba în perioada 2017 – 2020 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare 

a centrelor rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu handicap din Judeţul Alba în perioada 

2017 – 2020; 

  - raportul de specialitate nr. 589/12 ianuarie 2017 al Compartimentului Unităţi de asistenţă 

medicală, socială şi învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

  - adresa nr. 10135/3 octombrie 2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17312/3 octombrie 

2016; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Strategiei Naţionale privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 – 

2020, Politicile sociale – de  la „reabilitarea” individului la reformarea societății; 

- Strategiei Judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 2014-2020. 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

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

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 112  alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul 

protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a 

finanţării acestor programe; 

 - H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

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

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

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

completările ulterioare;   

 - H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea Standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele 

rezidenţiale; 

 - Ordinului nr. 67/2015al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor 

vârstnice privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 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 Planul de restructurare a centrelor rezidenţiale destinate persoanelor 

adulte cu handicap în Judeţul Alba în perioada 2017 – 2020, conform anexei - parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete și 

Compartimentul Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba împreună cu Direcția Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului 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, Direcției Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului 

Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 12 

Alba Iulia, 12 ianuarie 2017 



Anexa  la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Judeţean Alba nr. 12 /12 ianuarie 2017 

 

 

 

PLANUL DE RESTRUCTURARE A CENTRELOR REZIDENŢIALE DESTINATE 

PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  DIN JUDEŢUL ALBA 

ÎN PERIOADA 2017-2020 

 

 

 

Prin aplicarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 198/2004 privind înfiinţarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin reorganizarea Direcţiei 

Generale de Protecţie a Drepturilor Copilului Alba şi a Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială 

Alba, au fost preluate în structura DGASPC Alba 3 unităţi rezidenţiale pentru persoane adulte cu 

handicap: CRRN Galda de Jos, CIA Abrud, CIA Gârbova şi o unitate pentru persoane vârstnice, 

Casa de Tip Familial pentru Persoane Vârstnice Gârbova.  

 Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 103/2005 şi nr. 104/2005 s-a  instituit 

obligaţia  de restructurare a Căminul pentru Persoane Vârstnice Blaj şi a Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Sebeş, astfel încât persoanele adulte cu handicap să fie preluate de către 

DGASPC Alba şi ocrotite în locuinţe protejate, iar respectivele cămine pentru persoane vârstnice 

să treacă, exclusiv, în subordinea Consiliului Local Blaj şi respectiv a Consiliului Local Sebeş.  

 În cadrul Planului de restructurare şi reorganizare a serviciilor destinate persoanelor 

adulte cu handicap au urmat transformări etapizate începând din anul 2005:  

 

ETAPA I 

 

Prin PROIECTUL PHARE 2003 - Reforma instituţională în sectorul protecţiei 

persoanelor cu dizabilităţi au fost create: 

- 3 locuinţe protejate în localităţile Gîrbova, Vinţu de Jos şi Pianu de Jos, care au preluat 

prin transfer persoane cu handicap, locatare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeş; 

- 2 locuinţe protejate în municipiul Blaj, Locuinţa protejată nr. 1 şi Locuinţa protejată nr. 

2 Tiur - Blaj, care au preluat prin transfer persoanele cu handicap, locatare ale Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Blaj. 

Prin acelaşi Proiect PHARE, s-a încercat diminuarea numărului de locatari din CRRN 

Galda de Jos şi CIA Abrud, prin construirea a încă 7 locuinţe protejate: Locuinţa protejată nr. 10 

Cricău, Locuinţa protejată nr. 9 Galda de Jos, Locuinţa protejată nr. 11 Galda de Jos, Locuinţa 

protejată nr. 12 Galda de Jos, Locuinţa protejată nr.  6 Abrud, Locuinţa protejată nr. 7 Abrud şi 

Locuinţa protejată nr. 8 Abrud. În urma transferării de locatari în aceste noi unităţi rezidenţiale 

de capacitate mică, numărul de locatari din CRRN Galda a scăzut cu 30 persoane iar din CIA 

Abrud tot cu 30 persoane.  

În paralel cu dezvoltarea acestor structuri rezidenţiale, de mică capacitate, s-au pus bazele 

reţelei de îngrijire la domiciliu. Prin crearea acestor servicii la domiciliu s-a încercat diminuarea 

presiunii pe internarea în centrele rezidenţiale şi menţinerea persoanelor cu handicap şi a celor 

vârstnice în ambientul familial. Din nefericire, alături de DGASPC Alba au mai susţinut reţele de 

îngrijire la domiciliu, numai primăriile din municipiile Alba Iulia, Aiud şi Sebeş, niciun alt 

consiliu local din judeţ nu şi-a mai arătat disponibilitatea de susţinere a dezvoltării de servicii 

comunitare pentru persoanele cu handicap: reţele de îngrijire la domiciliu, centre de zi, centre de 

recuperare sau centre respiro. Practic, implicarea autorităţilor locale în rezolvarea problemelor 

persoanelor cu handicap a fost în această perioadă inexistentă.  

 

ETAPA A II A 

 

În etapa a doua s-a trecut la schimbarea sediului CIA Abrud într-un spaţiu mai generos, 

mai organizat şi mai bine igienizat care putea asigura condiţii decente pentru aproximativ 120 



persoane, la o cazare de 3 persoane în cameră. Noul spaţiu a avut şi are şi în prezent nevoie de 

investiţii, realizându-se până în prezent următoarele: 

- înlocuirea geamurilor vechi cu geamuri tip termopan; 

- înlocuirea instalaţiei de încălzire; 

- crearea numărului suficient de locuri de cazare, a numărului de băi şi toalete 

corespunzătoare numărului de locatari; 

- sunt în curs de finalizare lucrările de modernizare a spaţiului de la parterul clădirii. 

Pentru a preîntâmpina intrările în CRRN Galda, din sistemul de protecţie al copilului cu 

handicap psihic/mintal, au fost transformate 4 case de tip familial în locuinţe protejate, după cum 

urmează: Locuinţa Protejată nr. 14 Abrud, Locuinţa protejată nr. 15 Abrud, Locuinţa Protejată 

nr. 17 Sîncrai şi Locuinţa Protejată nr. 16 Alba Iulia. În noile locuinţe protejate sunt ocrotite 

foştii minori care între timp au ajuns la majorat. 

Prin Proiectul „Restructurarea sistemului de servicii acordate persoanelor cu handicap la 

nivelul judeţului Alba” depus spre finanţare de către Banca Mondială în anul 2009 şi a cărui 

finanţare s-a realizat începând cu luna septembrie 2013, a fost dat în folosinţă, în luna septembrie 

anul 2014, CIA Baia de Arieş, structură rezidenţială care a preluat 50 de beneficiari din CRRN 

Galda de Jos.  

În momentul de faţă, pentru persoanele cu handicap psihic/mintal sunt specializate 

următoarele servicii: CRRN Galda, CIA Baia de Arieş, CIA Gârbova, Locuinţa Protejată nr. 3 

Gârbova, Locuinţa Protejată nr. 6 Abrud, Locuinţa Protejată nr. 7 Abrud, Locuinţa Protejată nr. 8 

Abrud, Locuinţa Protejată nr. 10 Cricău, Locuinţa Protejată nr. 13 Gârbova, Locuinţa Protejată 

nr. 14 Abrud, Locuinţa Protejată nr. 15 Abrud, Locuinţa Protejată nr. 16 Alba Iulia, Locuinţa 

Protejată nr. 17 Sîncrai toate aflate în structura DGASPC Alba. Acestor unităţi din domeniul 

public li se adaugă 3 locuinţe protejate dezvoltate de Societatea de Ajutorare Diakonia Alba 

Iulia.  

În paralel cu rezolvarea problemelor de spaţiu şi dotări s-a demarat o acţiune amplă de 

calificare/perfecţionare a angajaţilor. În afara personalului existent au fost angajaţi psihologi, 

profesori CFM, kinetoterapeuţi, maseuri şi toţi infirmierii au trecut prin multe cursuri de 

calificare personală astfel încât, în acest moment, tot personalul din centru are calificarea de 

nivel 3.  

În CIA Abrud şi Locuinţa protejată nr. 1, Locuinţa protejată nr. 2 Blaj, Locuinţa Protejată 

nr. 4 Vinţu de Jos, Locuinţa Protejată nr. 5 „Sf. Elena” Pianu de Jos, Locuinţa Protejată nr. 9 

Galda de Jos, Locuinţa Protejată nr. 11 Galda de Jos, Locuinţa Protejată nr. 12 Galda de Jos 

există şi persoane cu tulburări psihice minore şi cu handicap mintal uşor şi mediu. 

În urma acestor etape de restructurare, în judeţul Alba a mai rămas o singură unitate 

rezidenţială cu număr mare de locatari, CRRN Galda de Jos, în această unitate rezidenţială au 

rămas un număr de 270 beneficiari.  

Tot în această perioadă, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor prin apropierea 

actului decizional de locatari, o parte din  serviciile aflate în organigrama DGASPC Alba au fost 

contractate cu furnizori privaţi de servicii sociale. Au fost contractate serviciile furnizate în :  

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Betesda –  

o Casa Ararat  

o Casa Betania  

o Casa Elim  

 Locuinţa Protejată pentru persoane cu handicap Rîmeţ  

 Locuinţa Protejată nr. 1 Blaj  

 Locuinţa Protejată nr. 2 Blaj  

 Locuinţa Protejată nr. 4 Vinţu de Jos  

 Locuinţa Protejată nr. 5, “Sf. Elena”, Pianu de Jos  

 Locuinţa Protejată nr. 9 Galda de Jos  

 Locuinţa Protejată nr. 11 Galda de Jos  

 Locuinţa Protejată nr. 12 Galda de Jos. 

  

ETAPA III 

 

Pentru etapa 2017-2020, DGASPC Alba intenţionează să-şi continue activitatea de 

dezvoltare, modernizare şi diversificare a serviciilor sociale rezidenţiale acordate, precum şi 



dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de zi inclusiv a celor de îngrijire la domiciliu oferite 

persoanelor cu handicap. În cadrul acestei etape sunt vizate următoarele obiective:  

1. Finalizarea lucrărilor de restructurare/modernizare şi accesibilizarea a spaţiilor de la 

CIA Abrud.  

2. Perfecţionarea şi diversificarea specializărilor personalului astfel încât să se acopere 

toate nevoile medicale, psihologice, de recuperare şi socializare a locatarilor CIA Abrud.  

3. Restructurarea CRRN Galda de Jos.  

4. Dezvoltare şi diversificarea serviciilor de prevenirea instituţionalizării şi păstrării 

persoanelor cu handicap într-un mediu familial. 

 

Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Galda 

 

În Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos la data de 

01.09.2016 erau 269 de  persoane adulte încadrate în grad de handicap. (Grafic 1). 

 

 
 

 

Grafic nr. 1: Distribuţia persoanelor cu handicap instituţionalizate în CRRN Galda de Jos în 

funcţie de tipul de handicap 

Toate persoanele asistate deţin certificat de încadrare în grad de handicap, având structura pe 

grade prezentate în  graficul 2. 

 

 
Grafic nr. 2: Distribuţia persoanelor cu handicap instituţionalizate în 



 

CRRN Galda de Jos în funcţie de gradul de handicap 

Persoanele asistate în cadrul CRRN Galda de Jos, fiind instituţionalizate în această 

structură rezidenţială intervale lungi de timp, au un grad crescut de dependenţă, prezentând 

abilităţi de autonomie personală reduse sau alterate şi efecte ale hospitalismului. 

Perioada de instituţionalizare a beneficiarilor CRRN Galda de Jos 

 

Nr. total 

de 

benefici

ari 

Perioada de 

instituţionaliz

are 

de peste 35 

ani 

Perioada de 

instituţionaliz

are 

25 - 34 ani 

Perioada de 

instituţionaliz

are 

15 - 24 ani 

Perioada de 

instituţionaliz

are 

5 - 14 ani 

Perioada de 

instituţionaliz

are 

sub 5 ani 

269 12 53 82 93 29 

 

Din totalul locatarilor din CRRN Galda doar 70-75 de persoane mai menţin legătura cu 

familia lărgită, prin vizite la centru, telefonic sau scrisori, dar în mare parte aceste legături sunt 

sporadice şi nesistematice. 

Dat fiind faptul că, pentru serviciile de îngrijire la domiciliu presiunea pe serviciile 

rezidenţiale a rămas cu preponderenţă doar cu privire la persoanele cu tulburări 

comportamentale, persoane cu demenţă de tip Alzheimer, boli psihice majore,  iar, pentru alte 

tipuri de handicap, s-a constatat o diminuare a adresabilităţii. De menţionat că pentru cea mai 

mare parte a persoanelor cu dizabilităţi din domeniul psihic, mintal şi tulburări comportamentale 

majore solicitările sunt făcute de către ascendenţii lor care au ajuns la vârste înaintate şi nu le 

mai pot ajuta. Rudele până la gradul II, în marea lor majoritate, nu au condiţii 

materiale/financiare pentru a susţine astfel de persoane a căror monitorizare trebuie să fie 

permanentă. Persoanele care au în grijă copii/nepoţi cu handicap psihic mintal, tulburări 

comportamentale majore se adresează DGASPC Alba în momentul în care agresarea lor fizică 

devine insuportabilă, iar pericolul la care sunt supuse este incontrolabil.  

În condiţiile în care comunităţile locale ar avea dezvoltate servicii de zi în care persoanele 

cu handicap psihic, mintal, tulburări comportamentale majore să poată petrece o parte din zi 

desfăşurând activităţi de socializare şi să-şi urmeze tratamentul medicamentos, cu siguranţă 

problemele familiale s-ar diminua şi menţinerea acestor persoane cu handicap în familie ar fi 

posibilă. De asemenea, un mare ajutor pentru familii l-ar constitui şi centrele respiro şi/sau 

serviciile de recuperare şi reabilitare organizate şi dezvoltate de către comunităţile locale.  

 

Etapele restructurării CRRN Galda: 

 

1. Înfiinţarea CRRN Sâncrai cu o capacitate de 140 locuri, 70 locuri /locaţie. Localitatea se 

află la aproximativ 10 km de municipiul Aiud, localitate în care există spital municipal prin care 

se pot asigura servicii medicale inclusiv cele psihiatrice. Înfiinţarea centrului se va realiza prin 

reorganizarea, modernizarea şi dotarea spaţiului fostului centru pentru copii cu nevoi speciale 

Sâncrai care constă în: 1 corp P+3, 1 corp P+2, 1 clădire administrativă,1 clădire pentru servirea 

mesei cu sufragerie şi magazii, 1 clădire pentru sală de sport, în construcţie. 

Spaţiile vor permite cazarea a 2-3 beneficiari/cameră precum şi organizarea serviciilor de 

recuperare/reabilitare şi socializare. Există posibilitatea, inclusiv a amenajării camerelor pentru 

cupluri de locatari.  

2. Înfiinţare, pentru persoanele care provin din zona Alba Iulia, a 3 locuinţe protejate cu 5-

10 dormitoare astfel încât cazarea să se facă conform standardelor minime obligatorii cu 1-2 

locatari în cameră, la care se adaugă spaţiile comune: sufragerie, băi, magazii, birouri, suprafaţă 

construită de 180-200mp. Înfiinţarea de locuinţe protejate se va putea operaţionaliza doar după 

punerea de acord a standardelor de calitate impuse acestor servicii cu costurile de referinţă.  

3. Înfiinţarea unui Centru de zi medico - social în zona Alba Iulia. 

4. Înfiinţarea unui Centru respiro în zona Alba Iulia. 

Nr. total de beneficiari 

instituţionalizaţi la 

CRRN Galda de Jos la 

1 septembrie 2016 

 

 

Gradul grav 

 

 

Gradul accentuat 

 

 

Gradul mediu 

269 39 204 26 



5. Dezvoltarea unei reţele de asistenţi personali profesionişti formată din 20-40 persoane. 

Construirea şi dotarea locuinţelor protejate, a centrului de zi şi a centrului respiro la 

standardele actuale de calitate va fi posibilă numai prin asigurarea unei finanţări externe care să 

asigure resursele financiare necesare.  

6. În etapa următoare, după ce vor fi transferaţi cei 140-170 de beneficiari se va trece la 

reorganizarea şi modernizarea spaţiului de la CRRN Galda de Jos. 

 

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU PERIOADA 2017 – 2020 
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Înfiinţarea unui 

centru de recuperare 

şi reabilitare  a 

persoanelor cu 

handicap Sâncrai 
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mil. euro 
2018 

DGASPC Alba 

CL 

 

 

 

Recompartimentare

a spaţiilor de cazare 

la CRRN Galda şi 
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standardelor de 
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Consiliul local 
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s Înfiinţarea a 3 

locuinţe protejate 

pentru persoanele 

cu handicap 

700.000 

euro 
2018 

DGASPC Alba 

Consiliul local 

ONG-uri 

Dezvoltarea unui 

centru de tip respiro 

200.000 

euro 
2018 

DGASPC Alba 

Consiliul local 

ONG-uri 

Dezvoltarea unui 

centru de zi 

120.000 

euro 
2018 

DGASPC Alba 

Consiliul local 

ONG-uri 

Retea de asistenţi 

personali 

profesionişti 

160.000 

euro 
2020 

DGASPC Alba 

Consiliul local 

 

Formarea/ 

calificarea 

profesională a 

personalului 

 

 

 

30.000 

euro 

 

 

 

2018 

DGASPC Alba 

Universitatea 

„1 Decembrie 

1918” Alba 

Iulia 

AJOFM 

Furnizori de 

formare 

profesională 

acreditaţi 

Campanii de 

informare a 

comunităţii 

 

3.000 

euro 
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DGASPC Alba 

CL 

ONG 

Universitatea 

„1 Decembrie 

1918” Alba 

Iulia  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a centrelor rezidenţiale  

destinate persoanelor adulte cu handicap din Judeţul Alba în perioada 2017 – 2020 

 

 

 

Reducerea numărului instituţiilor de mari dimensiuni, sprijinirea dezinstituţionalizării 

persoanelor cu dizabilităţi, înfiinţarea unor centre de tip respiro, centre de pregătire pentru o viaţă 

independentă, locuinţe protejate, centre de integrare pentru persoanele adulte cu handicap, în 

vederea promovării integrării sociale şi profesionale a acestora - reprezintă acţiuni prioritare la 

nivel naţional, pentru perioada 2014 – 2020, atragerea de fonduri europene venind astfel în 

întâmpinarea tranziţiei de la sistemul de îngrijire de tip rezidenţial către un sistem de servicii 

comunitare.  

 În acest sens, se impune continuarea reformei instituţionale a sistemului de protecţie a 

persoanelor adulte cu handicap prin implementarea la nivel judeţean a prevederilor Strategiei 

naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, accentul 

fiind pus pe respectarea standardelor de calitate, iniţierea de servicii sociale specializate la nivelul 

consiliilor judeţene şi locale, întărirea capacităţii instituţionale, gestionarea eficientă a resurselor 

umane şi financiare. 

 Conform legislaţiei de specialitate, direcția publică de asistenţă socială, organizată la nivel 

judeţean, are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie 

de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a 

persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar, aplicând totodată 

dispoziţiile  planurilor şi strategiilor naţionale din domeniul serviciilor sociale. 

 Astfel, prin adresa nr. 10135/3 octombrie 2016, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba ne supune spre analiză şi aprobare Planul de restructurare a centrelor 

rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu handicap în Judeţul Alba pentru perioada 2017 – 

2020, ţinând cont totodată de transformările la care au fost supuse serviciile destinate persoanelor 

adulte cu handicap din judeţ, de-a lungul timpului. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate ale consiliului 

judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, fapt pentru care am iniţiat 

proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 12 din 12 ianuarie 2017. 

 

 

 

Preşedinte 

Ion DUMITREL 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a centrelor rezidenţiale 

destinate persoanelor adulte cu handicap din Judeţul Alba în perioada 2017 - 2020 

 

 

 

Strategia Naţională privind Incluziunea socială a persoanelor  cu dizabilităţi 2014 – 2020,  

Politicile sociale – de  la „reabilitarea” individului la reformarea societății, subliniază o realitate 

contemporană, respectiv faptul că societatea are obligația de a răspunde diversității umane, 

inclusiv în ceea ce privește dizabilitatea, prin eliminarea tuturor barierelor care împiedică sau 

limitează integrarea și participarea efectivă și responsabilă a persoanelor cu dizabilități la viața 

socială, în condiții de respect al drepturilor și libertăților cetățenești, în condiții de egalitate de 

șanse și nediscriminare în raport cu ceilalți membri ai comunității. Politicile sociale au sarcina de 

a crea condiții de „normalizare” a vieții persoanelor cu dizabilități.  

În deplin consens, Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi a protecţiei 

copilului Alba îşi propune să promoveze investiția în procesul de recuperare şi reabilitare a 

persoanelor cu handicap, pe baza unei abordări integrate de către toate instituţiile şi autorităţile 

statului, în condițiile respectării drepturilor acestora, satisfacerii nevoilor acestora, precum și 

diversificarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice cu sau fără handicap prin facilitarea 

accesului la servicii cât mai apropiate de mediul de provenienţă. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca şi serviciu public 

de asistenţă socială organizat la nivel judeţean, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, 

continuă activităţile de diversificare şi multiplicare a serviciilor sociale dezvoltate la nivelul 

judeţului, în scopul promovării şi respectării drepturilor copiilor, persoanelor adulte cu 

dizabilităţi, precum şi a persoanelor vârstnice şi a altor persoane aflate în situaţii de risc sau 

vulnerabilitate.  

În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, activitatea 

privind protecţia persoanelor adulte se derulează pe două coordonate:  protecţia persoanelor cu 

dizabilităţi (în regim de zi şi rezidenţial) şi acordarea de beneficii sociale persoanelor cu 

handicap neinstituţionalizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448 / 2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

Aşadar, politicile sociale în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi pentru perioada 

2014 – 2020, au în vedere următoarele principii: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea 

forţei de muncă, educaţie şi formare, protecţie socială, sănătate, acţiune externă.  

Activitatea DGASPC Alba va fi orientată spre dezinstituţionalizarea serviciilor de 

asistenţă şi îngrijire, extinderea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă personală, dar şi facilitarea 

accesului persoanelor cu dizabilităţi la aceste servicii.  

Se vor iniţia activităţi de informare cu scopul creşterii nivelului de responsabilizare, 

totodată, ca instituţie autonomă sau cu sprijinul furnizorilor de servicii sociale privaţi acreditaţi 

urmărindu-se susţinerea şi diversificarea serviciilor respiro sau de recuperare necesare prevenirii 

separării copilului de părinţi, pe motiv de dizabilitate, precum şi asigurarea în centrele 

rezidenţiale a unor servicii de dezvoltare/formare a deprinderilor şi abilităţilor de viaţă 

independentă, pentru beneficiarii serviciilor rezidenţiale, în vederea pregătirii tranziţiei acestora 



din instituţiile rezidenţiale la un mod de viaţă independent, în comunitate şi transferarea treptată 

a persoanelor cu dizabilităţi din instituţiile rezidenţiale de mare capacitate în alte forme de 

locuire de tipul caselor de tip familial, locuinţelor protejate sau a centrelor rezidenţiale cu o 

capacitate de maxim 50 beneficiari. 

 Prin adresa nr. 10135/3 octombrie 2016, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba ne supune spre analiză şi aprobare Planul de restructurare a centrelor 

rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu handicap din judeţul Alba în perioada 2017 – 2020, 

conform anexei, ţinând cont totodată de transformările la care au fost supuse serviciile destinate 

persoanelor adulte cu handicap din judeţ, de-a lungul timpului. 

 

 

Compartimentul Unităţi de asistenţă 

medicală, socială şi învăţământ special 

Camelia Mirela ȚIMONEA 

 

 

 

 

Secretarul Judeţului Alba 

Vasile BUMBU 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean  

de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul 

Alba; 

- raportul de specialitate nr. 584 din 12 ianuarie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

       Ținând cont de 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; 

        - Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  - Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate 

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

completările ulterioare; 

      - O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și 

efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, stabilite prin O.G. nr. 

27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin 

Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011; 

  - Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local, aprobat prin 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007; 

      - Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor 

de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007   
       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 serviciului de transport public județean de persoane 

prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

       Art. 2. Regulamentul serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate speciale în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 69 din 

27 martie 2008 își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței 

privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba. 



       Art. 4. 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. 

       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 juridică 

şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 13 

Alba Iulia, 12 ianuarie 2017 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Judeţean Alba nr. 13 /12 ianuarie 2017 

 

REGULAMENTUL 

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN DE  

PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE ÎN JUDEȚUL ALBA  

 

CAPITOLUL I  Dispoziţii generale 

 

Art. 1. (1) Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Județul Alba, este elaborat în conformitate cu prevederile  Legii serviciilor 

de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor de 

aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local, aprobat prin 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007, ale Regulamentului-cadru de acordare a 

autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice nr. 207/2007, ale O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, 

stabilite prin O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului 

transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 (2) Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Județul Alba are ca obiect stabilirea regulilor de organizare şi funcţionare a 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Județul Alba, 

denumit în continuare serviciul. 

 Art. 2. (1) Serviciul poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat 

un contract cu un beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul pentru transportul copiilor, 

elevilor şi studenţilor, la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor, la şi de la 

instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul angajaţilor unui operator economic, la şi de la 

locul de muncă. 

 (2) Serviciul se efectuează, între localităţile Judeţului Alba, de către operatorii de 

transport rutier care deţin licenţe de traseu valabile. 

 Art. 3. Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciului trebuie să asigure 

satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume: 

 a.) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor 

economici pe teritoriul Judeţului Alba; 

 b.) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 

 c.) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a 

persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurare; 

 d.) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport la piaţa transportului 

public  judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 

 e.) optimizarea funcţionării pieţei transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale prin asigurarea unui cadru concurenţial normal, dinamic şi loial; 

 f.) respectarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului. 

 Art. 4. În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc, după 

cum urmează: 

 1. activitate de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale - suma 

operaţiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu autobuze, pe 

distanţe şi în condiţii prestabilite, efectuate în cadrul serviciului; 

 2. autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 

25 km /h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, care are 

mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; 

3. certificat de competenţă profesională - document care atestă pregătirea profesională a 

unei persoane în domeniul transporturilor rutiere; 



4. copie conformă a licenţei comunitare - document în baza căruia se efectuează transport 

rutier contra cost, eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele  sau 

ansamburile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier contra cost; 

5. inspecţie tehnică periodică - operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate în 

exploatare, care priveşte în principal sistemele şi componentele acestora, ce contribuie la 

siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de folosinţă;  

6. licenţă comunitară - document care permite accesul operatorului de transport autorizat 

la piața transportului rutier; 

7. licenţă de traseu - document care dă dreptul operatorului de transport rutier să 

efectueze transport public de persoane prin curse regulate speciale pe un anumit traseu judeţean, 

conform contractului de transport încheiat între operatorul de transport rutier şi  beneficiarul 

serviciului; 

8. omologare - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, 

conform legislaţiei în vigoare, că un tip de vehicul satisface cerinţele tehnice prevăzute de 

reglementările în vigoare;  

9. operator de transport rutier - întreprindere care desfășoară activitatea de transport rutier 

de mărfuri și /sau persoane, contra cost; 

10. persoană desemnată - persoana fizică, managerul activităţii de transport rutier, care 

îndeplineşte pentru întreprindere condiţiile de onorabilitate şi competenţă profesională şi care 

este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de 

transport a întreprinderii; 

11. staţie publică - spațiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport de 

persoane, amenajat de către administrația publică locală, destinat îmbarcării/debarcării 

persoanelor, semnalizat și prevăzut cu un panou destinat afișării unor informații; 

 12. staţii de îmbarcare/debarcare - puncte utilizate pe traseul serviciului, pentru 

urcarea/coborârea persoanelor transportate, altele decât staţiile publice şi care trebuie să asigure 

condiţii minime de siguranţă pentru persoanele transportate; 

13. traseu judeţean - parcursul care asigură legătura dintre capătul de traseu de plecare și 

capătul de traseu de destinație, pe care se efectuează transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale; transportul se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul 

aceluiaşi judeţ, fără a depăși teritoriul județului respectiv. 

Art. 5. (1) Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba reprezintă autoritatea de autorizare în domeniul 

serviciului şi are următoarele atribuţii principale:  

a.) întocmeşte proiectul Regulamentului serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, în Județul Alba; 

b.) eliberează licențele de traseu sau, după caz, respinge dosarele depuse de către 

operatorii de transport rutier în vederea obţinerii licenţelor de traseu aferente serviciului, în 

condiţiile prevăzute de lege;  

c.) ține evidența licențelor de traseu eliberate în „Registrul de evidenţă a licenţelor de 

traseu pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale”; 

d.) retrage licenţele de traseu, în condiţiile prevăzute de lege și  înlocuiește pe cele 

pierdute, deteriorate sau sustrase ori în situația ocazionată de eliberarea unei noi licențe 

comunitare, schimbarea denumirii operatorului de transport rutier sau a sediului social al 

acestuia,  cu plata tarifelor aferente;  

e.) înlocuiește/modifică, la solicitarea motivată a operatorilor de transport rutier, caietele 

de sarcini aferente licenţelor de traseu; 

           f.) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciului şi după caz, aplică 

sancţiuni pentru faptele ce constituie contravenţii în domeniul serviciului, potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare; 

g.) convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor 

necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului; 

h.) întocmește informări, rapoarte de specialitate și analize privind activitatea desfășurată 

de compartiment, în calitate de autoritate de autorizare în domeniul serviciului; 

i.) cooperează cu organele de poliție și instituțiile publice teritoriale  din  subordinea 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu atribuții în domeniul transportului public de 

persoane, în scopul bunei desfășurări a activităților specifice serviciului; 



Art. 6. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, numit în continuare 

autoritatea de autorizare, este autorizat ca autoritate de autorizare pentru exercitarea atribuțiilor 

în  domeniul serviciilor de transport public local de către Autoritatea Națională de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de utilități Publice - A.N.R.S.C.. 

 Art. 7. (1) Consiliul Judeţean Alba va urmări, prin exercitarea aribuţiilor, competenţelor 

şi drepturilor ce îi revin conform legii, ca efectuarea serviciului să se realizeze în condiţiii de 

siguranţă rutieră, calitate şi confort şi în concordanţă cu interesul general al comunităţilor pe care 

le reprezintă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 (2) În toate raporturile generate de executarea serviciului, protecţia vieţii umane şi a 

mediului este prioritară. 

 

CAPITOLUL II  Efectuarea serviciului de transport public judeţean  

de persoane prin curse regulate speciale 

 

Secţiunea 1  Condiţiile efectuării serviciului 

   

Art. 8. Serviciul se efectuează de către operatorii de transport rutier pe bază de licenţe de 

traseu şi caiete de sarcini eliberate de autoritatea de autorizare, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare. 

Art. 9. Serviciul trebuie să îndeplinească cumulativ  următoarele condiţii: 

 a.) se execută cu autobuze deţinute în proprietate, înmatriculate în Judeţul Alba, sau în 

baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de circulaţie stabilite de către cel care a 

angajat transportul cu operatorul de transport rutier; 

           b.) se execută de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi 

licenţiat conform prevederilor O.G.  nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 

completările ulterioare;  

c.) persoanele transportate se  îmbarcă şi se debarcă în staţii stabilite special, în locul 

unde îşi desfăşoară activitatea sau la domiciliu/reşedinţă; 

    d.) operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel 

care a angajat transportul, contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile 

contractului de transport încheiat între aceştia; 

e.) persoanele transportate se legitimează pe baza legitimaţiei de serviciu valabile. 

Art. 10. Operatorii de transport rutier au obligaţia de a deţine la bordul mijlocului de 

transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate speciale, 

următoarele documente: 

 a.) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei; 

 b.) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a 

angajat transportul şi operatorul de transport rutier; 

 c.) lista persoanelor transportate - anexă la contractul de transport; 

 d.) copia conformă a licenţei comunitare; 

 e.) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiese că este angajat 

al operatorului de transport rutier; 

 f.) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care 

autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract; 

 g.) actul prin care se dovedeşte dreptul la muncă în România în cazul conducătorilor auto 

străini; 

 h.) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de 

accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie; 

 i.) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier 

public de persoane, valabil; 

 j.) legitimaţii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru 

persoanele transportate, în cazul transportului angajaţilor instituţiilor/operatorilor economici. 

 Art. 11. (1) Serviciul se poate efectua numai cu autovehicule rutiere a căror stare tehnică 

corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnică periodică valabilă, 

acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare. 

 (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, autovehiculele rutiere fabricate în ţară sau în 

străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse 



omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 Art. 12. Serviciul se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care 

contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură 

la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic. 

 

Secţiunea a 2-a  Atribuirea licenţelor de traseu 

 

 Art. 13. (1) În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru un serviciu de transport 

public județean, prin curse regulate speciale, operatorul de transport rutier va depune la 

registratura Consiliului Județean Alba un dosar, care va cuprinde: 

 a.) cererea; 

 b.) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul, având menționată capacitatea de 

transport a acestora, însoțită de următoarele documente, în copie certificată pentru conformitate 

cu originalul: cărțile de identitate, certificatele de înmatriculare și certificatele de clasificare;  

 c.) copiile conforme ale licenței comunitare, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; documentele vor fi prezentate în copie certificată pentru conformitate cu 

originalul; 

 d.) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/intrarea în schimb, 

respectiv transportul acestora la încheierea activităților/ieșirea din schimb; documentul va fi 

prezentat în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul; 

 e.) contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarii transportului, din care să 

rezulte programul de începere/ încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din 

schimb; documentele vor fi prezentate în original sau în copie certificată pentru conformitate cu 

originalul; 

 f.) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar; 

documentul va fi prezentat în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul; 

 g.) avizele eliberate de compartimentele de specialitate din cadrul autorităților 

administrației publice locale pentru stațiile utilizate pentru urcarea/ coborârea persoanelor 

transportate, în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul; în situația în 

care urcarea/coborârea persoanelor transportate se face la locul unde își desfășoară activitatea, 

acest lucru va fi menționat în contractul de transport sau într-un document separat. 

 (2) Contractul prevăzut la alin. 1 lit. e se va încheia cu fiecare beneficiar al transportului, 

cursa putându-se executa pentru mai mulți beneficiari, dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiții: 

 a.) graficul de circulație propus este identic pentru toți beneficiarii transportului și este 

aprobat de toți beneficiarii transportului; 

 b.) programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire 

la/de la schimb este identic pentru toții beneficiarii transportului; 

 c.) beneficiarii transportului își desfășoară activitatea în același perimetru sau într-un 

perimetru învecinat și sunt în relații comerciale directe ori indirecte, care justifică necesitatea 

corelării și optimizării transportului angajaților; 

 d.) capacitatea de transport a vehiculului/vehiculelor cu care se efectuează traseul permite 

transportul angajaților nominalizați de toți beneficiarii transportului. 

 (3) Autoritatea de autorizare analizează documentația depusă și dacă se constată că sunt 

îndeplinite condițiile cerute de lege, va solicita Agenției Teritoriale A.R.R. Alba avizul în 

vederea eliberării licenței de traseu; solicitarea va fi însoțită de următoarele documente, în copie: 

contractul/ contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, graficul de 

circulație propus, cărțile de identitate, certificatele de înmatriculare și certificatele de clasificare 

ale autovehiculelor propuse pentru efectuarea transportului.  

 (4) Lista documentelor și formularele necesare în vederea obținerii unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului vor fi aduse la cunoștința operatorilor de transport rutier interesați, 

de către autoritatea de autorizare, prin afișare pe site-ul oficial al Consiliului Județean Alba. 



  Art. 14. (1) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, în cazul în 

care sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru efectuarea serviciului pe acel traseu, 

autoritatea de autorizare eliberează solicitantului licența de traseu sau comunică acestuia refuzul 

motivat, dacă se constată că nu sunt îndeplinite condițiile. 

 (2) În termen de 10 zile de la înregistrarea documentației prevăzute la art. 13 alin. 1, 

pentru completări, corecturi și clarificări, autoritatea de autorizare poate solicita, în scris, 

operatorului de transport rutier depunerea acestora. 

 Art. 15. În funcție de modul de prezentare și complexitatea informațiilor conținute în 

documentația depusă de solicitant, autoritatea de autorizare poate proceda, în intervalul prevăzut 

la art. 14 alin. 2, la: 

 a.) convocarea la sediul Consiliului Județean Alba a persoanei desemnate,  pentru a 

clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziție; 

 b.) verificarea, la fața locului, a realității datelor din documentația transmisă de solicitant.  

Art. 16. Autoritatea de autorizare întocmește proiectul de hotărâre privind aprobarea de 

către Consiliul Județean Alba a atribuirii licenței de traseu, în termen de maximum 10 zile de la 

data: 

a.) înregistrării documentației dacă aceasta este completă; 

b.) primirii completărilor solicitate conform prevederilor de la art. 14 alin. 2, dacă 

documentația este corespunzătoare;  

 c) finalizării procedurii prevăzute la art. 14. 

 Art. 17.  Hotărârea Consiliului Județean Alba privind atribuirea licenței de traseu se 

comunică solicitantului, în maximum 5 zile de la data adoptării. 

  Art. 18. (1) Autoritatea de autorizare eliberează operatorului de transport rutier licența de 

traseu, însoțită de caietul de sarcini al acesteia, într-un număr egal cu numărul de vehicule 

necesare efectuării traseului, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

(2) Stațiile utilizate la urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul transportului 

public județean de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât stațiile publice și 

trebuie să asigure condiții minime de siguranță pentru persoanele transportate. 

 (3) Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 

ani. 

 (4) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 4 la Normele de aplicare a Legii 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi 

reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

 (5) Licența de traseu este însoțită pe toată durata efectuării transportului de caietul de 

sarcini aferent acesteia, în original. 

 (6) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde: 

 a.) stațiile, altele decât stațiile publice, precum și distanțele dintre acestea; 

 b.) orele de plecare, respectiv de sosire;  

 c.) zilele în care se efectuează transporturile; 

 d.) capacitatea autovehiculului cu care se efectuează transporturile. 

 (7) Modelul caietului de sarcini al licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 6 la 

Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 

Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 (8) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă. 

 (9) Licențele de traseu și copiile conforme ale acestora, eliberate unui operator de 

transport rutier, nu pot fi utilizate de către alte persoane fizice sau juridice pentru a executa cu 

autovehiculele deținute activități de transport public. 

 Art. 19. Autoritatea de autorizare va respinge dosarul depus în vederea atribuirii unei 

licențe de traseu, în următoarele condiții: 

 a.) solicitantul nu dispune de numărul de vehicule sau de copii conforme ale licenței 

comunitare, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu 

beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul; 

 b.) dacă un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajaților mai multor 

beneficiari, cu excepția situației prevăzute la art. 13 alin. 2, precum și dacă vehiculul respectiv a 

fost nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate ale căror grafice de 

circulație se suprapun cu cel vizat de beneficiar sau cel care a angajat transportul. 



 Art. 20. În cazul în care se respinge cererea de atribuire a licenţei de traseu, se comunică 

solicitantului răspuns motivat, în termen de 30 de zile de la  data înregistrării cererii la 

registratura Consiliului Județean Alba. 

  Art. 21. Retragerea licenței de traseu se face de către  autoritatea de autorizare, după 

aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, în următoarele condiții: 

 a.) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia; 

 b.) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la 

prevederile caietului de sarcini aferent licenței de traseu sau de la prevederile prezentului 

regulament; 

 c.) la încetarea activității operatorului de transport rutier; 

 d.) la retragerea licenței comunitare. 

Art. 22. (1) La solicitarea operatorului de transport rutier, în situația ocazionată de 

eliberarea unei noi licențe comunitare, schimbarea denumirii operatorului de transport rutier sau 

a sediului social al acestuia, autoritatea de autorizare procedează la retragerea licenței de traseu 

respective, aceasta înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifului aferent. 

(2) Solicitarea va fi însoțită de documente justificative, în copie certificată pentru 

conformitate cu originalul. 

 Art. 23. (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenței de traseu se comunică 

Consiliului Județean Alba, de către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data 

constatării, aceasta înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifului aferent. 

 (2) Comunicarea va fi însoțită de  dovada publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea a III-a,  a pierderii, deteriorării sau sustragerii licenței de traseu. 

 

CAPITOLUL III  Siguranţa rutieră 

 

  Art. 24. În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de 

transport care efectuează serviciul au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, 

aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind circulaţia rutieră şi a condiţiilor pe care 

trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la 

siguranţa circulaţiei.  

Art. 25. Operatorii de transport care efectuează serviciul au următoarele îndatoriri: 

 a.) să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea 

inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi 

reconstrucţia mijloacelor de transport; 

 b.) să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor 

naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică 

periodică valabilă şi certificată corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare; 

 c.) să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a transporturilor, 

astfel încât conducătorii mijloacelor de transport  să poată respecta prevederile legale privind 

timpul de lucru, de odihnă şi de repaus; 

 d.) să urmărească respectarea de către conducătorii mijloacelor de transport a normelor de 

protecţie a muncii, protecţie a mediului, de prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot timpul 

efectuării transportului; 

 e.) să permită efectuarea transportului numai în limita numărului de locuri înscris în 

certificatul de înmatriculare al autovehiculului şi să asigure spaţii libere suficiente pentru 

transportul bagajelor pasagerilor; 

f.) să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile 

corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale 

regulilor de circulaţie; 

g.) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public de 

persoane. 

Art. 26. Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv 

activitatea de transport sunt cele stabilite prin legislaţia în vigoare. 

Art. 27. Conducătorii mijloacelor de transport în comun cu care se efectuează serviciul au 

următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a.) să nu transporte ale persoane decât cele înscrise în tabelul cu persoanele transportate, 

anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar; 

b.) să preia mărfuri sau colete doar în limita spațiilor disponibile; 



c.) să asigure urcarea și coborârea bagajelor în/din portbagajul autovehiculului; bagajele 

se manipulează numai de către conducătorul auto; 

d.) să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi 

periodică şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice; 

e.) să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră; 

f.) să respecte regulile de prevenire a accidentelor de muncă în circulaţia rutieră; 

g.) să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în 

ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, 

protecţia mediului, protecţia bunurilor; 

h.) să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor 

legale în vigoare; 

i.) să permită accesul în mijloacele de transport a persoanelor împuternicite prin 

dispoziţie de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să execute verificarea şi controlul modului 

de efectuare a serviciului și să prezinte documentele solicitate de către acestea; 

j.) să aibă un comportament civilizat în raport cu utilizatori, precum și cu persoanele 

împuternicite prin dispoziţie de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să execute verificarea şi 

controlul modului de efectuare a serviciului; 

k.) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public de 

persoane. 

Art. 28. Operatorii de transport rutier care efectuează serviciul vor întreprinde o 

investigaţie pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulaţie în care au fost 

angajate autoveehicule utilizate, indiferent de gravitatea accidentului. 

Art. 29. Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se 

impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere. 

 

CAPITOLUL IV  Drepturi şi obligaţii 

 

Art. 30. Consiliul Județean Alba, în raport cu operatorii de transport rutier care 

efectuează serviciul, are următoarele drepturi: 

a.) să convoace pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor 

necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului; 

 b.) să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului;  

 c.) să sancționeze operatorii de transport rutier în cazul în care se constată nereguli pe 

timpul efectuării serviciului.  

Art. 31.  Consiliul Județean Alba are următoarele obligații față de operatorii de transport 

rutier, prestatori ai serviciului: 

 a.) să asigure un tratament egal și nediscriminatoriu față de toți operatorii de transport 

rutier; 

 b.) să reglementeze prin norme locale modul de organizare și funcționare a serviciului; 

 c.) să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la 

activitatea operatorilor de transport rutier. 

Art. 32. Operatorii de transport rutier care desfăşoară activităţi de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale au următoarele drepturi: 

 a.) să încaseze de la beneficiarul transportului contravaloarea serviciului, stabilit în 

conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceștia;  

 b.) să utilizeze pentru circulaţie infrastructura publică (drumuri, poduri, pasaje denivelate, 

etc.) şi instalaţiile auxiliare  aferente acesteia; 

c.) să efectueze, cu informarea şi aprobarea Consiliului Judeţean Alba devieri de traseu, 

în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră; 

d.) să utilizeze temporar pentru efectuarea serviciului, cu informarea prealabilă a 

autorității de autorizare, alte mijloace de transport decât cele înscrise în caietele de sarcini ale 

licențelor de traseu, atunci când la mijloacele de transport titulare se execută lucrări de întreținere 

și reparații ori sunt supuse activităților care privesc inspecția tehnică periodică sau clasificarea 

autovehiculelor. 

 Art. 33. (1) Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului au următoarele obligații: 

 a.) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale; 

 b.) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului; 



 c.) să efectueze transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, 

conform prevederilor graficului de circulaţie, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi 

confort; 

 d.) să asigure continuitatea serviciului; 

 e.) să utilizeze la efectuarea serviciului mijloace de transport care să îndeplinească 

condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 

 f.) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport 

deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare privind asigurările; 

 g.) să aplice normele de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţii desfăşurate în 

cadrul serviciului; 

 h.) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, 

astfel încât să se asigure respectarea programului de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor 

legale în vigoare privind circulaţia rutieră; 

 i.) să deţină la sediul social următoarele documente: 

 - asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente 

ce cad în sarcina operatorului de transport; 

 - cărţile de identitate ale autovehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, 

respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing; 

 - contractele de leasing pentru autovehiculele utilizate; 

 - avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă 

permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii auto; 

 - toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza 

eliberării licenţei de transport; 

 - documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu 

funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; 

 - evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport; 

 - evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativă a 

accidentelor de circulaţie, precum şi notele informative transmise Consiliului Judeţean Alba în 

cazul accidentelor grave de circulaţie; 

 - alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

 j.) să furnizeze Consiliului Judeţean Alba, respectiv autorităţii de reglementare 

competente conform legii, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile şi la 

actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării şi evaluării modului de 

prestare a serviciului;  

k.) să solicite, Consiliului Județean Alba înlocuirea licenței de traseu și a caietului de 

sarcini al acesteia în cazul pierderii, deteriorării sau sustragerii acesteia, precum și în situația 

ocazionată de eliberarea unei noi licențe de transport, de schimbarea denumirii operatorului de 

transport rutier sau a adresei sediului social al acestuia; solicitările se vor face în scris și vor fi 

însoțite de documente justificative, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; 

l.) să solicite Consiliului Județean Alba înlocuirea caietului de sarcini al licenței de traseu 

în cazul modificării orelor din graficul de circulație sau a înlocuirii/înmatriculării ulterioare 

atribuirii licenței de traseu, a autovehiculelor destinate serviciului; solicitările se vor face în scris 

și vor fi însoțite de noul grafic de circulație propus avizat de beneficiarul transportului și /sau 

următoarele documente, în copie certificată pentru conformitate cu originalul: cărțile de 

identitate ale vehiculelor, certificatele de înmatriculare, certificatele de clasificare și copiile 

conforme ale licenței comunitare; 

m.) să permită accesul în mijloacele de transport a persoanelor împuternicite prin 

dispoziţie de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să execute verificarea şi controlul modului 

de efectuare a serviciului;  

 n.) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din 

culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţa 

de asigurare; 

 o.) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi 

psihologice ale propriilor angajaţi; 

 (2) Conducătorul autobuzului este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele 

documente: 



 a.) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a 

angajat transportul și operatorul de transport rutier; 

 b.) lista persoanelor transportate, anexă la contractul de transport; 

c.) licența de traseu eliberată de emitentul licenței; 

d.) copia conformă a licenței comunitare; 

 e.) alte documente prevăzute de legislația în vigoare. 

Art. 34. Operatorii de transport rutier vor efectua serviciul cu respectarea următoarelor 

condiţii: 

 1. să utilizeze pe timpul transportului placa de traseu, plasată la loc vizibil în partea din 

faţă a autobuzului, cu indicarea executantului, a traseului și a tipului de transport; 

 2. să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele transportate, 

anexă la contractul de transport încheiat cu beneficiarul serviciului; 

 3. să asigure preluarea persoanelor transportate din autobuzele rămase imobilizate pe 

traseu; 

 4. să asigure instruirea conducătorilor auto cu privire la obligațiile ce le revin; 

 5. să preia la transport mărfuri sau colete doar în limita spațiilor disponibile destinate 

acestui scop; 

 6. să asigure urcarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului (bagajele se 

manipulează numai de către conducătorul auto); 

 7. îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate trebuie să se facă în stații stabilite 

special, altele decât stațiile publice, în locul unde își desfășoară activitatea sau la 

domiciliu/reședință; 

 8. să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în 

certificatul de înmatriculare al autovehiculului; 

 9. autobuzul să nu circule cu ușile deschise sau cu pasageri pe scara acestuia; 

 10. să nu admită la transport în salonul autovehiculului: 

- materii greu mirositoare; 

- materii inflamabile; 

- materii radioactive; 

- butelii de aragaz; 

- butoaie de carbid; 

- tuburi de oxigen; 

- materiale explozibile; 

- filme cinematografice neambalate în cutii metalice; 

- produse caustice; 

- materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune 

sau pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor; 

- obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale. 

 11. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât în cele 

prevăzute în graficul de circulaţie; 

 12. să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de serviciu, valabile, pe care 

persoanele transportate sunt obligate să le aibă asupra lor; 

 13. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi ţinute 

în mână sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care: 

 - nu se încadrează în categoria bagajelor de mână; 

 - conţin produse neadmise la transport; 

 - sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a 

autovehiculului;  

 14. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul 

autovehiculului, chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către  pasageri ar permite acest lucru; 

15. autovehiculele trebuie să aibă inspecţia tehnică efectuată la termen; 

 16. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic sau de câte ori este 

nevoie; 

 17. în interiorul autovehiculului trebuie să existe afişat numele conducătorului auto; 

 18. autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului 

în stare de funcţionare; 

 19. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea 

incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 



 20. în perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulaţiei pe 

drumuri cu aderenţă scăzută; 

 21. autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 

 22. autovehiculele trebuie să fie inscripţionate cu însemnele operatorului de transport 

rutier; 

 23. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va funcţiona pe toată durata 

desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare; 

 Art. 35.  Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciului, persoanele fizice. 

 Art. 36.  Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele: 

 a.) să beneficieze liber şi nediscriminatoriu de serviciu; 

 b.) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciu; 

 c.) să le fie aduse la cunoştiinţă hotărârile Consiliului Judeţean Alba cu privire la 

transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 

 d.) să conteste hotărârile Consiliului Judeţean Alba, în vederea prevenirii sau reparării 

unui prejudiciu direct sau indirect provocat de acesta, în condiţiile legii; 

 e.) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru 

daunele provocate lor de operatorii de transport rutier, prin nerespectarea obligaţiilor asumate 

prin contractele încheiate cu beneficiarul transportului; 

 f.) să sesizeze Consiliului Judeţean Alba orice deficienţe constatate în efectuarea 

serviciului şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora; 

 Art. 37. Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele: 

a.) să deţină legitimaţii de serviciu valabile, cu care să se legitimeze, la solicitarea 

conducătorului auto sau a persoanelor împuternicite prin dispoziţie de Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba să execute verificarea şi controlul modului de efectuare a serviciului;  

 b.) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau 

privat; 

c.) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorului de serviciu, cu 

ceilalţi utilizatori, precum și cu persoanele împuternicite prin dispoziţie de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba să execute verificarea şi controlul modului de efectuare a serviciului. 

     

CAPITOLUL V Răspunderi şi sancţiuni 

 

Art. 38. (1) Contravenţiile în domeniul serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, a căror constatare şi sancţionare se face de către persoane 

împuternicite de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, precum și de către ofițerii și /sau 

agenții de poliție din cadrul Poliției Române, sunt cele prevăzute de Legea serviciilor de 

transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare şi Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Consiliul Judeţean Alba poate stabili, prin hotărâre, potrivit O.G. nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare, faptele care constituie contravenţii în domeniul 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, altele decât cele 

prevăzute de actele normative menţionate la alin. 1 sau în alte reglementări legale. 

(3) Contravenţiilor în domeniul serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale, le sunt aplicabile dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu excepţia celor ale art. 28 din ordonanță. 

 

CAPITOLUL VI  Dispoziţii finale 

  

Art. 39. Prezentul regulament poate fi modificat şi/sau completat prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport  

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 6 din Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice 

locale şi judeţene sunt autorităţi de reglementare în domeniul transportului public local. 

Potrivit prevederilor art. 20 alin. 7 din acelaşi act normativ, „autorităţile locale sau 

judeţene de reglementare realizează regulamente de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu 

de transport public local, în conformitate cu regulamentele-cadru existente, cu prevederile 

prezentei legi şi cu alte reglementări în vigoare”. 

 Prin Hotărârea nr. 69 din 27 martie 2008, Consiliul Judeţean Alba a aprobat 

Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, 

în Judeţul Alba. 

            Ca urmare a modificărilor intervenite în legislaţia în domeniul transporturilor rutiere 

ulterior aprobării acestuia, a modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în ceea ce priveşte denumirea şi 

atribuţiile autorităţii judeţene de transport şi autorizare, precum şi din nevoia de a soluţiona legal 

anumite situaţii apărute pe timpul derulării activităţilor specifice transportului public de persoane 

în trafic judeţean şi care nu sunt reglementate sau sunt reglementate doar parţial de legislaţia în 

domeniu, este necesară  aprobarea unui nou Regulament al serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba. 

  Regulamentul va asigura o mai bună desfășurare a activităţilor specifice atât de către 

operatorii de transport rutier, cât şi de către personalul  din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba cu atribuţii în acest sens, în acord cu interesul beneficiarilor și utilizatorilor 

serviciului. 

            Consiliul Județean Alba este competent potrivit reglementărilor mai sus menționate să 

aprobe Regulamentul  serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 13 din 

12 ianuarie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 584/12.01.2017             

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să 

asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de 

transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

Potrivit prevederilor art. 20 alin. 6 din acelaşi act normativ, „autorităţile locale sau 

judeţene de reglementare realizează regulamente de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu 

de transport public local, în conformitate cu regulamentele-cadru existente, cu prevederile 

prezentei legi şi cu alte reglementări în vigoare”. 

Prin Hotărârea nr. 69 din 27 martie 2008, Consiliul Judeţean Alba a aprobat 

Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, 

în Judeţul Alba. 

 De la data aprobării regulamentului și până în prezent, au survenit o serie modificări în 

legislaţia în domeniul transporturilor rutiere care a stat la baza elaborării acestuia. 

 Astfel, O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările și 

completările ulterioare, a fost abrogată odată cu intrarea în vigoare al O.G. nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, document care a creat cadrul legal general pentru aplicarea directă a 

Regulamentelor (CE) în domeniul transporturilor rutiere și care  a redefinit termeni şi expresii 

privind transportul rutier, inclusiv transportul de persoane prin curse regulate speciale.  

O.G. nr. 27/2011 și Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin 

Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, le-au fost aduse, de asemenea, 

mai multe modificări și completări.  

Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 și Normele de aplicare a Legii 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si 

reformei administrative nr. 353/2007 au fost la rândul lor completate și modificate de mai multe 

ori. Una din modificările importante a fost cea privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu 

pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate de către consiliile 

județene. 

           Modificări au fost aduse și Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba în ceea ce priveşte denumirea şi atribuţiile autorității 

județene de transport și autorizare. 

     Pe de altă parte, Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, în calitatea sa de 

autoritate de autorizare, trebuie să fie în măsură să soluționeze  în mod legal anumite situaţii 

apărute pe timpul desfășurării activităţilor specifice serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale şi care nu sunt reglementate sau sunt reglementate doar 

parţial de legislaţia în domeniu. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară  aprobarea de către Consiliul 

Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba, în forma 

prezentată în anexa la proiectul de hotărâre inițiat. 

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea 

Vințului – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Goe Inter Transport  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Valea Vințului - Sebeș operatorului de transport rutier SC Goe Inter 

Transport SRL; 

- raportul de specialitate nr. 922 din 18 ianuarie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Goe Inter Transport SRL privind eliberarea 

unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale  pe traseul Valea Vințului - Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 531/11 ianuarie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 93/18 ianuarie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Goe Inter Transport 

SRL în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Vințului-Sebeș;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

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. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 30 ianuarie 2017-

29 ianuarie 2019, pe traseul Valea Vințului - Sebeș, operatorului de transport rutier SC Goe 

Inter Transport SRL, cod de înregistrare fiscală RO34550521, cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, str. Garda, nr. 17, judeţul Alba.  



Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și 

caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Goe Inter 

Transport SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va 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, operatorului de 

transport rutier SC Goe Inter Transport SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 27 

Alba Iulia, 18 ianuarie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE    

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Valea Vințului – Sebeș,  

operatorului de transport rutier SC Goe Inter Transport  SRL 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din din Normele 

de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare. 

La data de 11 ianuarie 2017, operatorul de transport rutier SC Goe Inter Transport  SRL, 

cod de înregistrare fiscală RO34550521, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Garda, nr. 17, 

judeţul Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 

din actul normativ anterior menționat în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Valea Vințului - Sebeș, cu valabilitate în perioada 30 ianuarie 2017-29 ianuarie 2019.        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 93/18 ianuarie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Goe Inter Transport SRL privind eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Valea Vințului - Sebeș, în baza contractului de  servicii nr. 1/3ianuarie 2017, încheiat cu  

SC Droker SRL, cu sediul în municipiul Sebeș, str. Investitorilor, nr. 6, Județul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul 

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Goe Inter Transport SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în 

conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 27 din 18 

ianuarie 2017. 

 

PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr.  922/12.01.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Valea Vințului – Sebeș,  

operatorului de transport rutier SC Goe Inter Transport  SRL 

  

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu 

modificările și completările ulterioare, în cazul serviciului de transport public local de persoane 

prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la 

cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în 

conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este 

conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

     Conform dispozițiilor art. 31  alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R. 

În vederea obțineii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului 

normativ anterior menționat, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la autoritățile 

administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din 

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau 

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei 

publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 



Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 531/11 ianuarie 

2017, operatorul de transport rutier SC Goe Inter Transport SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO34550521, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Garda, nr. 17, Județul Alba, solicită eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Valea Vințului-Sebeș, cu valabilitate în perioada 30 ianuarie 2017-

29 ianuarie 2019. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 1/3 ianuarie 2017, încheiat între 

operatorul de transport SC Goe Inter Transport SRL și SC Droker SRL, cu sediul în loc. Sebeș, 

str. Investitorilor, nr. 6, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului angajaților SC 

Droker SRL pe ruta Valea Vințului-Sebeș și retur, conform graficului de circulație propus avizat 

de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul 

de circulație propus prevede efectuarea unei curse zilnic dus/întors, de luni până sâmbătă 

inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Goe Inter Transport SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Vințului-

Sebeș, a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a 

constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 93/18 ianuarie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Goe Inter 

Transport SRL iar prin adresa nr. 142/10.01.2017, Primăria comunei Vințu de Jos a acordat aviz 

pentru utilizarea stațiilor prevăzute în graficul de circulație propus. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport-autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 30 

ianuarie 2017-29 ianuarie 2019, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant 

a a documentului de plată a tarifului de eliberare 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

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, nr. 115/2016 și nr. 241/2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

      - 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, 

nr. 115/2016 și nr. 241/2016; 

- raportul de specialitate nr. 495 din 11 ianuarie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea nr. 145/12 decembrie 2016 a operatorului de transport rutier SC Transgilyen 

SRL privind modificarea unor ore din graficul de circulație al traseului cod 006: Aiud – Teiuș - 

Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu  nr. 22051/13 decembrie 

2016;  

       Ținând cont de prevederile: 

- art. 15 lit. d și art. 37 lit. b din Regulamentul serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 69 din 27 martie 2008; 

       - Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru 

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

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

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

       Având în vedere prevederile: 

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

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

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

serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

  - art. 4, lit. e și art. 17, lit. d 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 01 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, nr. 115/2016 și nr. 

241/2016, prin modificarea unor ore din graficul de circulație al traseului cod 006: Aiud – Teiuș 

- Alba Iulia,  potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

       Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va 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, Agenției 

Teritoriale A.R.R. Alba, operatorului de transport rutier SC Transgilyen SRL, Direcţiei juridică 

şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                    AVIZAT 

          VICEPREŞEDINTE                                 SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                      Alin-Florin CUCUI                                                     Vasile BUMBU 

 

                                                                                                                

                                                                                        

                                                                                                            

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 10 

Alba Iulia, 11 ianuarie 2017 



Anexa  la Proiectul de hotărâre  

                                                                                                                                           a  Consiliului Județean Alba nr. 10 /11 ianuarie  2017     

 

Modificare număr curse pe traseul Aiud – Teiuș - Alba Iulia 

 
Nr. 

ofer- 

tă 

Nr. 

gru-

pă 

Cod 

tra- 

seu 

A B C Km 

pe 

sens 

Nr. 

curse 

planificate 

Capacitate 

minimă 

de 

transport 

(locuri) 

Nr. vehicule 

Necesare 

Program circulaţie Zilele în 

care 

circulă Autog. 

/loc. 

Localitate 

intermediară 

Autog. 

/loc. 

active rezer- 

ve 

 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

 

 

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

02 02 006 Aiud Teiuş Alba Iulia 32 13 23 2 1 05:50 06:40 06:40 07:30 1,2,3,4,5 

           05:50 06:40 *07:15 08:05 6,7 

           06:50 07:40 07:40 08:30 1,2,3,4,5 

           07:30 08:20 10:00 10:50 1,2,3,4,5,6 

           09:00 09:50 11:30 12:20 1,2,3,4,5 

           11:00 11:50 12:45 13:35 1,2,3,4,5,6 

           13:00 13:50 14:10 15:00 1,2,3,4,5 

           14:00 14:50 15:30 16:20 1,2,3,4,5,6 

           14:00 14:50 15:15 16:05 7 

           15:10 16:00 16:10 17:00 1,2,3,4,5 

           16:30 17:20 17:30 18:20 1,2,3,4,5 

           19:00 19:50 20:15 21:05 1,2,3,4,5 

           21:45 22:35 23:10 00:00 1,2,3,4,5,6,7 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                             * modificare ore din graficul de circulație (sâmbăta) 

 

 

         VICCEPREŞEDINTE 

           Alin-Florin CUCUI 

 

                                                                                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                                                                                                                          Vasile BUMBU 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean 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 nr. 115/2016 și 

nr. 241/2016 

 

 

 

 Una dintre atribuţiile conferite consiliilor judeţene de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, se referă la actualizarea 

periodică traseelor și a programelor de transport în funcţiei de necesităţile de deplasare ale 

populaţiei. Această atribuţie este reglementată de art. 17 alin. 1 lit. c din legea mai sus 

menționată. 

 În conformitate cu art. 17 alin. 1  lit. d din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, programul de transport 

judeţean poate fi actualizat în perioada de valabilitate, prin modificarea orelor din graficele de 

circulație. 

  Prin cererea nr. 145/12 decembrie 2016, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 22051/13 decembrie 2016, operatorul de transport rutier SC Transgilyen SRL solicită 

actualizarea programului de transport județean, prin modificarea unor ore din graficul de 

circulație al traseului județean cod 006: Aiud – Teiuș - Alba Iulia, pe care este titular al licenței 

de traseu, în concordanță cu cerințele de transport ale persoanelor care lucrează în zilele de 

sâmbătă și utilizează mijloacele de transport aparținând SC Transgilyen SRL pentru deplasarea 

la locurile de muncă. 

         Consiliul Județean Alba este competent potrivit reglementărilor mai sus menționate să 

aprobe actualizarea programului de transport județean. 

         Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10  din 

11 ianuarie 2017. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

Alin-Florin Cucui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 495/11.01.2017             

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean 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, nr. 115/2016 

și nr. 241/2016 

 

 

       În conformitate cu prevederile art. 16, alin. 1 din Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să 

asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de 

transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

       Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. c din același act normativ, una dintre atribuţiile 

îndeplinite de către consiliile judeţene în domeniul serviciilor de transport public local se referă 

la actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de 

deplasare ale populaţiei. 

 În perioada de valabilitate programele de transport judeţene pot fi actualizate de către 

autorităţile judeţene de transport prin modificarea orelor din graficele de circulație, după 

aprobarea prin hotărâre a consiliului județean, în baza prevederilor art. 17  lit. d  din Normele de 

aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Conform prevederilor art. 37 lit. b din Regulamentul serviciului de de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 69 din 27 martie 2008, operatorii de transport care desfășoară activități de 

transport public județean de persoane prin curse regulate au dreptul să solicite Consiliului 

Județean Alba actualizarea programului de transport rutier de persoane prin curse regulate pentru 

traseele pentru care dețin licența de traseu, în funcție de nevoile de deplasare ale populației. 

      Prin cererea nr. 145/12 decembrie 2016, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 22051/13 decembrie 2016, operatorul de transport rutier SC Transgilyen SRL, titular 

al licenței de traseu pe traseul județean cod 006: Aiud – Teiuș - Alba Iulia, solicită actualizarea 

programului de transport județean, prin modificarea orei de plecare din Alba Iulia din graficul de 

circulație al acestui traseu, pentru ziua de sâmbătă, din 06:40 în 07:15. Modificarea solicitată 

determină și modificarea orei de sosire în Aiud din 07:30 în 08:05. 

       Actualizarea este în acord  nevoilor de transport ale persoanelor  care ies de la schimbul 

III, în ziua de sâmbătă. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 

Județean Alba a Proiectului 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, nr. 115/2016 și nr. 

241/2016, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru autovehiculele care 

deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de 

carburanți pentru autovehiculele care deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, precum şi pentru autovehiculele care deservesc instituțiile şi serviciile publice din 

subordine; 

- raportul de specialitate nr. 558/12 ianuarie 2017 comun, al Serviciului administrativ şi 

al Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

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; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administrației publice și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

 

Art. 1. Se stabilește consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru autovehiculele care 

deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri;  

Art. 2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna februarie 2017; 

Art. 3. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul, 

consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu 

numărul total de autovehicule aprobat fiecărei instituţii. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Serviciul administrativ şi Direcţia 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete și Serviciului administrativ din cadrul aparatului propriu de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, precum și instituţiilor şi serviciilor publice nominalizate în anexă.  

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,  

              Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

Înregistrat cu nr. 16 

Alba Iulia, 12 ianuarie 2017 



Anexa  la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Judeţean Alba nr. 16 /12 ianuarie 2017 

 

 

 

Normative de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele care 

deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum și pentru 

autovehiculele care deservesc instituțiile și serviciile publice din subordine 

 

 

Nr. 

Crt. 

Instituție – serviciu / categorie utilizare autovehicul Normă de consum 

lunară (litri/ 

autovehicul) 

1. Județul Alba – aparat de specialitate 

Autoturism  200 

Autoutilitară 400 

Autospecială (control trafic) 400 

Autospecială „bibliobus” 400 

Autocar 1000 

2. Serviciul Public Județean Salvamont Alba 

Autoutilitară 400 

ATV/snowmobil 50 

3. Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba 

Autoturism 200 

5. Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba 

Autoturism 200 

6. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 

Autoturism 200 

Autoutilitară 400 

7. Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia 

Autoturism 200 

8. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară  400 

Autospecială (ambulanță) 400 

Microbuz 400 

9. Direcția Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară 400 

10. Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară 400 

 

11. 

Spitalul Județean de Urgență Alba 

Autoturism 200 

Autoutilitară 400 

Autospecială (ambulanță) 400 

12. Spitalul de Pneumoftiziologie 

Autoturism 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru 

autovehiculele care deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum 

şi pentru autovehiculele care deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine 

 

 

 

Dezvoltarea economico-socială a județului Alba presupune desfășurarea unui număr 

mare de acțiuni și programe pe întreg teritoriul județului. Printre domeniile de interes  pot fi 

amintite: sprijinirea autorităților locale, dezvoltarea turismului, dezvoltarea parteneriatelor, 

dezvoltarea monitorizarea și întreținerea sistemului rutier de drumuri județene și comunale, 

amenajarea teritoriului, susținerea activităților artistice, de cultură și tineret, realizarea 

activităților privind administrarea siturilor ROSCI0085/ROSPA0043 Frumoasa, îndeplinirea 

sarcinilor cu  privire la prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în 

munți, etc. În cadrul relațiilor externe, se susține contiunarea activității de colaborare cu 

administrațiile publice din Franța, Ungaria, Germania, Italia, etc. 

Pentru realizarea acțiunilor specifice obiectivelor propuse, se impune deplasarea unui 

număr mare de specialiști, care fac parte atât din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, precum şi din instituțiile şi serviciile publice din subordine, pe întreg teritoriul județului. 

Totodată, evenimentele culturale și de promovare a tradițiilor, organizate de Consiliul Județean 

Alba, presupun prezența unui număr mare de reprezentanți ai organizatorilor în teritoriu. În 

spiritul dezvoltării parteneriatelor și a relațiilor externe, delegațiile străine trebuie să se deplaseze 

pe întreg teritoriul județului, pentru a evalua potențialul pe care intenționăm să-l valorificăm.  

Având în vedere cele prezentate, se impune promovarea unui proiect de hotărâre pentru 

aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi pentru autovehiculele care deservesc 

instituțiile şi serviciile publice din subordine. 

 

 

Preşedinte, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Serviciul administrativ 

Direcția dezvoltare și bugete 

Nr. 558/12.01.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru 

autovehiculele care deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum 

şi pentru autovehiculele care deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine 

pentru anul 2017 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 și art. 91 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul 

județean coordonează activitatea consiliilor comunale, orășenești și municipale, administrează 

domeniul public și privat al județului, stabilește proiectele de organizare și amenajare a 

teritoriului județului, precum și de dezvoltare urbanistică generală a acestuia și a unităților 

administrativ-teritoriale componente, urmărește modul de realizare a acestora, în cooperare cu 

autoritățile administrației publice locale comunale, orășenești sau municipale implicate, 

gestionează infrastructura de interes județean, asigură toate condițiile necesare dezvoltării 

culturii și educației pe teritoriul județului. 

Județul Alba, cu o suprafață de 6242 km² se încadrează în categoria județelor de mărime 

medie. Din punct de vedere al organizării administrative, Consiliul Județean Alba coordonează 

activitatea a 78 consilii locale.  

Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 126/28 iulie 2016, are 

atribuții de verificare și control periodic al modului de realizare a serviciilor de transport public 

județean, verificare a execuției lucrărilor de construire, modernizare și consolidare a drumurilor 

și podurilor prin servicii de dirigenție de șantier, verificare a execuției lucrărilor de întreținere și 

reparare a drumurilor și podurilor județene, control al transporturilor pe drumurile județene și, 

după caz, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor persoanelor fizice și juridice, 

române şi străine, care încalcă prevederile legale în domeniu. 

De asemenea, Consiliul Județean Alba, prin contractul de administrare nr. 04/martie 

2010/2824/4 martie 2010, are atribuit de către Ministerul Mediului și Pădurilor, prin Direcția 

Generală Protecția Naturii și Managementul Ariilor Naturale Protejate, administrația Siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa. Pentru îndeplinirea sarcinilor privind 

administrația siturilor „Frumoasa” sunt necesare activități de monitorizare în teren, în vederea 

asigurării unor măsuri speciale de conservare care se impun pentru speciile și habitatele de 

importanță comunitară aflate pe suprafața acestora. Suprafața totală a ariilor vizate este de 

137.115  hectare, în raza teritorială a județelor: Alba, Hunedoara, Sibiu și Vîlcea. 

Serviciul public județean Salvamont Alba, în conformitate cu prevederile art. 1 din H.G. 

nr. 77 din 23 ianuarie 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor 

montane și organizarea activității de salvare în munți, are în atribuții activități de salvare în 

munți,  activități de patrulare preventivă, asigurarea permanenței la punctele și refugiile 

salvamont, căutarea persoanelor dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de 

accidentare, transportarea cu mijloacele din dotare a accidentatului sau a bolnavului la prima 

unitate sanitară, etc. 

Pentru îndeplinirea corespunzătoare a acestor atribuții, se impune efectuarea unor 

deplasări frecvente pe teritoriul județului și în țară, atât ale angajaţilor care fac parte din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi a celor din instituțiile şi serviciile publice 

din subordine. 



Prin Legea nr. 258/2015 a fost aprobată modificarea și completarea O.G. nr. 80/2001 

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și 

instituțiile publice.  

Potrivit textului art. 1 alin. 5 din O.G. 80/2001, așa cum a fost modificat prin Legea nr. 

258/2015 „unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de 

natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv 

hotărâre a consiliului judeţean” . 

Luând în considerare cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, apreciem ca oportun şi legal acest proiect de hotărâre. Din considerentele arătate, 

considerăm necesară aprobarea normativelor privind consumul lunar de carburanți pentru 

autovehiculele care deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi 

pentru autovehiculele care deservesc instituțiile şi serviciile publice din subordine și propunem a 

se aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

 Secretarul județului,  Director executiv,          Serviciul administrativ, 

     Vasile BUMBU          Marian Florin AITAI                    Paul Marius HAȚEGAN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului activităţilor 

de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pe anul 2017 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor 

de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 568/12 ianuarie 2017 al Compartimentului Relaţii 

internaţionale şi comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133 din 16 

iulie 2004 privind modul de organizare a activităţilor de cooperare externă a Consiliului 

Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 11 alin. 3 și alin. 4, art. 91 alin. 6 lit. b și lit. c din 

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

ulterioare;   

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

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

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

Art. 1. Se aprobă Programul activităţilor de cooperare externă al Consiliului Judeţean 

Alba pentru anul 2017, potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Pentru aducerea la îndeplinire a programului, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Alba va stabili, prin dispoziţie, componenţa delegaţiilor participante, în funcţie de obiectivele şi 

specificul activităţilor respective. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui 

Consiliului Județean Alba, Direcţiei dezvoltare și bugete și Compartimentului Relaţii 

internaţionale şi comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 17 

Alba Iulia, 12 ianuarie 2017 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 17/12 ianuarie 2017        

       

 

 

 

Program 

de desfăşurare a activităţilor de cooperare externă 

al Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2017 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

aşteptate 

1. Promovarea 

Judeţului ALBA în 

cadrul ADUNĂRII 

REGIUNILOR 

EUROPENE 

Participarea la Adunarea 

Generală, la reuniunile de 

Birou ale Adunării 

Regiunilor Europene, la 

Academia de Vară şi                

Academia pentru Tineri  

 

- stabilirea de noi contacte, iniţierea 

de noi relaţii de cooperare; 

- dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi 

pentru gestionarea problemelor 

administrative după modelul 

instituţiilor europene; 

- diseminarea de bune practici în 

domeniul politicilor instituţionale. 

Întâlniri şi alte evenimente 

organizate de către  

Comisiile şi Grupurile de 

lucru  ale Adunării 

Regiunilor Europene 

- iniţierea şi implementarea de 

proiecte în diferite domenii de 

interes judeţean; 

- diseminarea de bune practici în 

domeniul politicilor regionale. 

 2. Promovarea zonelor 

vitivinicole din 

Judeţul ALBA 

 

 

Participare la Sesiunea 

Plenară, la Consiliul 

Internaţional al Adunării 

Regiunilor Europene  

Viti-vinicole, precum şi la 

reuniunile grupurilor de 

lucru  

 

- intensificarea contactelor cu 

Regiuni europene cu activităţi viti-

vinicole; 

- proiecte interregionale în domeniul 

oenoturismului; 

- schimb de bune practici în 

domeniul viti-viniculturii şi al 

oenoturismului, prezentarea 

potenţialului viticol al judeţului 

nostru. 

3. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul ALBA - 

ROMÂNIA şi 

Departamentul LA 

MANCHE - 

FRANȚA 

 

a.) Elaborarea şi 

implementarea de proiecte în 

conformitate cu  prevederile 

protocolului de cooperare 

semnat în mai 2005; 

b.) Vizite de lucru. 

- proiecte comune în domenii ca: 

tineret, cultură, protecţia mediului 

şi a peisajului,  urbanism, 

dezvoltare urbană şi rurală, 

educaţie, sport, gestiune locală 

instituţională; 

- continuarea şi dezvoltarea unor 

parteneriate între  Asociaţia „Alba – 

Manche Împreună” şi asociaţii din 

Departamentul LA MANCHE; 

- schimburi culturale, schimburi de 

bune practici în diferite domenii de 

interes şi schimburi de tineri între 

cele două departamente. 

4. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul ALBA - 

ROMÂNIA şi 

Departamentul 

RHÔNE - 

FRANȚA 

a.) Punerea în aplicare a 

prevederilor protocolului de 

cooperare semnat în anul 

2008;  

b.) Vizite de lucru. 

- proiecte comune în conformitate cu 

obiectivele protocolului de 

cooperare – dezvoltare rurală, 

turism, cultură, social, tineret; 

- diseminarea de experienţe şi bune 

practici în derularea proiectelor cu 

finanţări europene. 



Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

aşteptate 

5. Cooperare între 

Judeţul ALBA - 

ROMÂNIA şi  

Judeţul TOLNA - 

UNGARIA 

a.) Realizarea obiectivelor 

propuse în acordul de 

cooperare; 

b.) Vizite de lucru. 

- promovarea Judeţului ALBA în 

UNGARIA; 

- dobândirea de experienţă, 

informaţii, iniţierea de colaborări cu 

instituţii similare în domenii ca:  

- utilizare a fondurilor europene; 

- gestiune locală instituţională;  

- dezvoltare urbană şi rurală; 

- educaţie, cultură, tineret;  

- turism; 

- politici sociale; 

- implementarea de proiecte în 

diverse domenii de interes pentru 

cele două comunităţi. 

6. Cooperare între 

Judeţul ALBA - 

ROMÂNIA şi  

Judeţul BÁCS -

KISKUN - 

UNGARIA 

a.) Realizarea obiectivelor 

propuse în acordul de 

cooperare; 

b.) Vizite de lucru. 

- promovarea Judeţului ALBA în 

UNGARIA; 

- dobândirea de experienţă, 

informaţii, iniţierea de colaborări cu 

instituţii similare în domenii ca:  

- utilizare a fondurilor europene; 

- gestiune locală instituţională; 

- dezvoltare urbană şi rurală; 

- educaţie, cultură, tineret; 

- turism; 

- politici sociale. 

7. Cooperare între 

Judeţul ALBA - 

România şi 

Provincia GANSU 

– REPUBLICA 

POPULARĂ 

CHINEZĂ 

a.) Punerea în aplicare a 

prevederilor protocolului 

semnat în 2004; 

b.) Vizite de lucru. 

- stabilirea de noi contacte, iniţierea 

de noi relaţii de cooperare; 

- derularea de proiecte comune în 

domenii ca: ştiinţă, educaţie, 

cultură, turism, sănătate, tineret, 

sport, dezvoltare instituţională. 

8. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul ALBA - 

România şi 

Regiunea 

Autonomă FRIULI 

VENEZIA GIULIA 

- ITALIA  

a.) Dezvoltarea relaţiilor de 

cooperare pe baza 

obiectivelor propuse în 

cadrul protocolului de 

colaborare semnat în luna 

noiembrie 2007; 

b.) Derularea de proiecte 

comune; 

c.) Vizite de lucru. 

- proiecte comune în domenii de 

interes: turism, tineret, patrimoniu 

cultural; 

- identificarea de noi oportunităţi, 

proiecte de cooperare. 

9. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul ALBA – 

ROMÂNIA  şi 

Provincia 

Autonomă 

VOIVODINA   

SERBIA  

a.) dezvoltarea relaţiilor de 

cooperare pe baza 

obiectivelor propuse în 

protocolul de cooperare; 

b.) implementarea de 

proiecte comune; 

c.) vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii ca: 

economie, cultură, educaţie, turism, 

ştiinţă, tineret,  politici sociale, 

protecţia mediului; 

- schimburi culturale, schimburi de 

bune practici şi schimburi de tineri 

între cei doi parteneri 

10. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul ALBA - 

ROMÂNIA şi 

Raionul 

IALOVENI, 

Republica Moldova  

a.) Realizarea obiectivelor 

propuse în înţelegerea de 

cooperare semnată în anul 

2012; 

b.) Vizite de lucru. 

- proiecte comune în domenii ca: 

economie, comerţ, agricultură, 

viticultură, educaţie, ştiinţă, sport, 

cultură, tineret; 

- schimburi culturale şi de tineri, 

schimburi de bune practici în 

domeniile mai sus menţionate. 



Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

aşteptate 

11. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul ALBA - 

ROMÂNIA şi 

Raionul CAHUL, 

REPUBLICA 

MOLDOVA 

a.) Realizarea obiectivelor 

propuse în înţelegerea de 

cooperare semnată în anul 

2013; 

b.) Vizite de lucru. 

- proiecte comune în domenii ca: 

educaţie, inovare, sport, cultură, 

tineret; 

- schimburi culturale şi de tineri, 

schimburi de bune practici în 

domeniile mai sus menţionate 

12. Promovarea 

Judeţului ALBA în 

Regiunile 

francofone 

Participare la reuniunile 

Asociaţiei Internaţionale a 

Regiunilor Francofone 

 

- creşterea vizibilităţii Judeţului 

ALBA în spaţiul francofon; 

- iniţierea de proiecte în cooperare 

descentralizată 

13. Promovarea şi 

dezvoltarea zonelor 

turistice ale 

Judeţului ALBA 

a.) Participarea la diverse 

târguri internaţionale de 

turism; 

b.) Participarea la reuniuni, 

vizite de studiu şi schimburi 

de experienţă în domeniul 

turismului. 

- creşterea vizibilităţii patrimoniului 

turistic al Judeţului ALBA; 

- atragerea de turiştii străini în judeţ; 

- iniţierea şi implementarea de 

proiecte în domeniu; 

- dobândirea de informaţii şi 

experienţe de bune practicii în 

domeniul turismului. 

14.  Diversificarea 

relaţiilor de 

cooperare externă 

ale Judeţului ALBA 

a.) Participarea la seminarii, 

conferinţe, simpozioane, 

expoziţii şi reuniuni 

internaţionale; 

b.) Organizarea de seminarii, 

conferinţe, simpozioane, 

expoziţii şi reuniuni 

internaţionale 

- dezvoltarea durabilă a Judeţului 

ALBA; 

- promovarea Judeţului ALBA la 

nivel internaţional. 

 

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
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PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor  

de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pe anul 2017 

 

 

În contextul accentuării fenomenului de globalizare, cooperarea internaţională este 

absolut necesară pentru iniţierea de noi parteneriate şi dezvoltarea celor existente. În cadrul 

acestora, prin calitatea României de membru cu drepturi depline, din anul 2007, al Uniunii 

Europene, relaţiile Consiliului Judeţean Alba cu entităţi similare beneficiază de cadrul necesar 

dezvoltării acestora. 

  Prin proiectul de program al activităţilor de cooperare externă pe anul 2017 acţiunile sunt 

focalizate pe câteva principii ce conturează atitudinea Consiliului Judeţean Alba de participare 

activă, pragmatism, buget cât mai echilibrat, cu obţinerea unui beneficiu maxim pentru 

dezvoltare comunităţii sale şi pentru promovarea imaginii judeţului în străinătate. 

 În bugetul propriu al Judeţului Alba pentru anul 2017 vor fi cuprinse prevederi exprese 

privind cheltuielile necesare desfăşurării acţiunilor de cooperare externă, motiv pentru care este 

necesară adoptarea unui program de activităţi în acest domeniu, estimat pentru anul în curs, bazat 

pe continuarea proiectelor derulate în anii precedenţi, pe parteneriatele existente cu diferite 

judeţe, regiuni, provincii, raioane şi organizaţii europene sau internaţionale, dar şi pe iniţierea de 

noi acţiuni de cooperare şi derularea de noi proiecte. 

Programul activităţilor de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pe anul 2017 

urmăreşte promovarea imaginii şi a intereselor Judeţului Alba în spaţiul european şi în afara 

acestuia, prin vizite de lucru, schimburi de experienţă, iniţiere de cooperări cu instituţii similare 

în domenii ca: dezvoltare urbană şi rurală, turism, educaţie şi formare, politici sociale, cultură, 

tineret, sport, politici de mediu, cercetare şi inovaţie, gestiune locală instituţională, acţiuni ce 

sunt prevăzute în parteneriatele încheiate.  

De asemenea, acest program vizează şi participările la Adunările Generale şi la reuniunile 

de Birou ale Adunării Regiunilor Europene, ale Adunării Regiunilor Europene Vitivinicole şi ale 

Asociaţiei Internaţionale a Regiunilor Francofone, precum şi la seminarii şi alte manifestări 

organizate de comisiile şi grupurile de lucru ale acestora, dat fiind statul de membru al Judeţului 

Alba, prin Consiliul Judeţean, în cadrul acestor organisme europene / internaţionale.   

Având în vedere faptul că acţiunile externe întreprinse de Consiliul Judeţean Alba vor 

respecta principiile de egalitate şi beneficiu reciproc, prin schimburi şi cooperări sub diferite 

forme, în domeniile precizate anterior, pentru deschiderea de noi canale de cooperare cu 

partenerii externi, în vederea promovării şi dezvoltării Judeţului Alba, iniţiez Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor de cooperare externă al Consiliului Judeţean 

Alba pe anul 2017.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Compartimentul Relaţii Internaţionale şi Comunicare  

Nr. 568/12 ianuarie 2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor 

de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pe anul 2017 

    

 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. 3 și alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a 

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

administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi 

executive, să coopereze şi să se asocieze cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate şi să 

adere, pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, la asociaţii naţionale şi 

internaţionale, în condiţiile legi. 

Cooperarea externă reprezintă ansamblul acţiunilor pe care administraţia unui judeţ le 

realizează cu un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care aceasta o 

reprezintă, prin interacţiune cu persoane fizice sau juridice, altele decât cele române.  

Prin Hotărârea nr.133/2004 s-a stabilit cadrul de organizare al activităţilor de cooperare 

externă a Consiliului Judeţean Alba. 

Consiliul Judeţean Alba este înfrăţit din anul 1994 cu Judeţele Tolna şi Bács-Kiskun - 

Ungaria, din anul 2004 cu Provincia Gansu - Republica Populară Chineză, din anul 2005 cu 

Departamentul La Manche - Franţa, din anul 2007 cu Regiunea Autonomă Friuli Veneţia      

Giulia - Italia, din anul 2008 cu Departamentul Rhône - Franţa şi cu Provincia Alessandria - 

Italia, din anul 2011 cu Provincia Autonomă Voivodina - Republica Serbia, din anul 2012 cu 

Raionul Ialoveni - Republica Moldova, iar din anul 2013 cu Raionul Cahul - Republica 

Moldova.  

Pentru anul 2017, Programul activităţilor de cooperare externă al Consiliului Judeţean 

Alba urmăreşte vizite reciproce şi schimburi de bune practici ale edililor, specialiştilor din 

diferite domenii, precum şi facilitarea de contacte pentru oamenii de afaceri din judeţ în judeţele, 

departamentele, regiunile, provinciile şi raioanele partenere, pentru a continua proiectele în 

cooperarea descentralizată demarate împreună cu acestea, dar şi pentru dezvoltarea de noi 

iniţiative, în vederea realizării obiectivelor propuse în acordurile, protocoalele şi înţelegerile de 

cooperare încheiate.  

În calitate de membru cu drepturi depline al Adunării Regiunilor Europene - ARE, al 

Adunării Regiunilor Europene Vitivinicole – AREV şi al Asociaţiei Internaţionale a Regiunilor 

Francofone – AIRF, Consiliul Judeţean Alba participă, anual, la Adunările Generale ale acestor 

organisme internaţionale, la reuniunile de Birou, precum şi la seminarii şi alte manifestări 

organizate de comisiile şi grupurile de lucru ale acestora. 

Suma necesară punerii în aplicare a Programul activităţilor de cooperare externă al 

Consiliului Judeţean Alba pe anul 2017 va fi prevăzută în bugetul propriu al Judeţului Alba. 

 Având în vedere cele precizate mai sus considerăm oportună aprobarea Programului 

activităţilor de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pe 2017 şi propunem spre 

aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

Întocmit, 

Cornelia Carmen MĂDĂRAŞ, 

Consilier – Relaţii Internaţionale şi Comunicare 

 

 

                    

SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Vasile BUMBU                                                                                             
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  

nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife  

datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017. 

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 245/23 ianuarie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi 

tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017; 

- raportul de specialitate nr. 723/16 ianuarie 2017  al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 1870/11 ianuarie 2017 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 653/13 ianuarie 

2017; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife precum și pentru modificarea și 

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 prezenta 

 

                                                    

    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 2017”, a 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe 

locale și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2017 urmând ca anexa nr. 8 

să aibă următorul conținut: 

  

„Anexa nr. 8 a Hotărârii Consiliului Județean Alba  

nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale și tarife  

datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2017 

 

 

 



TAXE 

pentru activităţile de stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară 

de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea taxei UM 

Taxă -lei- 

An 2017 

1 Taxă pentru furnizarea datelor din registrul național de 

evidenţă  

lei/persoană 4 

2 Carte de identitate lei/act 7 

3 Carte de identitate provizorie lei/act 1 

” 

 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și Direcţiei Publice Comunitare 

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

 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                                                                                    

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

                                                                                                                

 

                            

                                                                                                                                 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                                                                   

Înregistrat cu nr. 21 

Alba Iulia, 16 ianuarie 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului 

general al Judeţului Alba, în anul 2017 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, impozitele şi taxele locale se aprobă de către 

consiliile locale şi consiliile judeţene, în limitele şi în condiţiile legii.    

Taxele locale şi tarifele datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017, au fost 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 245/23 decembrie 2016, 

Hotărârea Consiliului Județean Alba mai sus menționată, se modifică urmare a:  

 Prevederilor Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

 Adresei nr. 1870/11 ianuarie 2017 a Direcţiei Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, prin care se solicită modificarea anexei nr. 8 „Taxe pentru 

activităţile de stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, în anul 2017”.   

 Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, iniţiez și supun aprobării, proiectul de  

hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 245/23 

decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului 

Alba, în anul 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

ION DUMITREL 
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DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  723 /16.01. 2017 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba  nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului 

general al Judeţului Alba, în anul 2017 

 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 au fost aprobate 

taxele locale și tarifele datorate bugetului general al județului Alba în anul 2017. 

 Prin adresa nr. 1870/11 ianuarie 2017 Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba solicită spre aprobare modificarea taxelor pe anul 2017 prevăzute în anexa nr. 

8 „Taxe pentru activităţile de stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2017” urmare a  publicării în Monitorul Oficial al 

României nr. 15/6 ianuarie 2017 a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife precum 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative, conform căreia taxele care făceau 

obiectul Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și 

completările ulterioare, se abrogă. 

În acest sens, se elimină: 

 Taxă extrajudiciară de timbru pentru eliberare act de identitate ca urmare a 

schimbării domiciliului  în sumă de 5 lei; 

 Taxă extrajudiciară de timbru pentru preschimbarea buletinelor de identitate în 

sumă de 5 lei, 

 Taxă extrajudiciară de timbru pentru furnizare date în sumă de 5 lei, 

 Taxă extrajudiciară de timbru pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii 

privind stabilirea reședinței în sumă de 5 lei. 

 

  Faţa de cele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre analiză şi 

aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului 

general al Judeţului Alba, în anul 2017. 

 

Director  Executiv 

Marian Aitai 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2017,  

din excedentul înregistrat la 31 decembrie 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acoperirea temporară a golurilor 

de casă în anul 2017, din excedentul înregistrat la 31 decembrie 2016; 

- raportul de specialitate nr. 733/16 ianuarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 3 lit. a şi 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; 

 - Ordinului nr. 2890/21 decembrie 2016 al ministrului finanțelor publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 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. 1. Se aprobă alocarea sumei de 5000,00 mii lei din excedentul bugetului local al 

Județului Alba,  înregistrat la 31 decembrie 2016, astfel: 

a.) suma de 4500,00 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă  provenite din 

decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare în anul 2017; 

b.) suma de 500 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă  provenite din 

decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2017.  

Art. 2. Pe măsura înregistrării de disponibilități la bugetul local al Județului Alba în anul 

2017, se vor efectua restituiri aferente sumelor împrumutate pentru acoperirea golurilor 

temporare de casă.  

Art. 3.  Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 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, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Direcţiei dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    

     

 

  

Înregistrat cu nr. 22 

Alba Iulia, 16 ianuarie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

 

Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2017,  

din excedentul înregistrat la 31 decembrie 2016 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2890/21 decembrie 2016 al ministrului 

finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2016, după efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi 

celelalte bugete prevăzute de normele metodologice, se stabileşte excedentul anual al bugetului 

local. 

Potrivit prevederilor art. 58 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar 

următor şi se utilizează în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

- ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru acoperirea temporară 

a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de 

funcţionare şi dezvoltare în anul curent; 

- pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Având in vedere prevederile legale mai sus menţionate, propunem ca, din excedentul 

bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2016, suma de 5000,00 mii lei să fie alocată astfel: 

a.) suma de 4500,00 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă  provenite din 

decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare în anul 2017; 

b.) suma de 500 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă  provenite din 

decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2017.  

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre privind acoperirea temporara a golurilor de casă în 

anul 2017 din excedentul înregistrat la 31 decembrie 2016. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 733/16.01.2017 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2017,  

din excedentul înregistrat la 31 decembrie 2016 

 

 

Sumele rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, sunt reflectate în excedentul 

bugetului local rămas după efectuarea operaţiunilor privind  încheierea exerciţiului  bugetar la 

31.12.2016, astfel cum prevede Ordinul MFP nr.2890/21.12.2016.  

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 

6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 

precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”. 

Având în vedere faptul că legea bugetului de stat pe anul 2017 nu a fost adoptată până în 

prezent, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv articolul 40 din Legea nr.273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice 

locale, efectuează cheltuieli în limita a 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, alocarea 

sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se realizează cu respectarea aceluiași 

principiu, respectiv 1/12 din sumele aprobate în anul precedent, precum si prevederile legale mai 

sus invocate, se impune aprobarea utilizării din excedentul bugetului local, înregistrat la 

31.12.2016, a sumei de 4.500,00 mii lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă  

provenite din eventualele decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare, 

respectiv pentru proiectul  "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba" si a 

sumei de 500 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă  provenite din eventualele 

decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunii de funcţionare. 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 22 din data de 16 ianuarie 2017. 

 

Director executiv, 

Marian Aitai 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba; 

 - raportul de specialitate nr. …./19 ianuarie 2017 întocmit de secretarul Județului Alba; 

Luând în considerare prevederile : 

-  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 128/28 iulie 2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 100/21 iunie 2016 privind constiuirea 

Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 111/21 iulie 2016 privind validarea 

mandatului de consilier judeţean atribuit domnului Giurgiu Marcel Olimpiu, declarat supleant 

pe lista Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 188/27 octombrie 2016 privind validarea 

mandatului de consilier judeţean atribuit domnului Arion Cosmin, declarat supleant pe lista 

Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  …/26 ianuarie 2017 privind validarea 

mandatului de consilier judeţean atribuit domnului Morar Lucian Mihai, declarat supleant pe 

lista Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  …/26 ianuarie 2017 privind validarea 

mandatului de consilier judeţean atribuit domnului Comșa Cătălin Răzvan, declarat supleant pe 

lista Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 
Având în vedere prevederile: 

- art. 101 alin. 1, art. 101 alin. 2, art. 101 alin. 3
1 

 și art. 108 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 2 alin. 3 și ale art. 18 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Domnul ………………………. este declarat ales în funcția de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba în urma votului secret al majorității consilierilor județeni în funcție. 

Art. 2. 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 ………………….., Comisiei de validare; Direcţiei juridică 

şi relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea patrimoniului,  Direcției 

amenajarea teritoriului și urbanism și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba. 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

       

Înregistrat cu nr. 32 

Alba Iulia, 19 ianuarie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind alegerea  

unui vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

 

 

Consiliul Județean Alba, prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 a procedat la validarea, în 

ordine alfabetică, prin votul deschis al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr 

de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 

2016, iar prin Hotărârea nr. 102/21 iunie 2016 a procedat la alegerea vicepreședinților 

Consiliului Județean Alba. 

În conformitate cu prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 102/23 

iunie 2016 domnul Roman Florin Claudiu a fost declarat ales în funcția de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba în urma votului secret al majorității consilierilor județeni în funcție. 

Având în vedere solicitarea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

22912/27 decembrie 2016, prin care domnul Roman Florin Claudiu ne aduce la cunoștință faptul 

că demisionează din funcția de consilier județean și implicit de vicepreședinte al Consiliului 

Județean Alba, am inițiat Proiectul de hotărâre nr. 270/28 decembrie 2016 privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean și 

implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul Roman Florin 

Claudiu, urmând ca acest proiect să fie pus pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna ianuarie 

2017. 

 Întrucât a devenit vacantă funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba deținută 

de domnul Roman Florin Claudiu, se impune alegerea unui nou vicepreședinte, din rândul 

consilierilor județeni în funcție, prin votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție 

 Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 

2016, inițiez proiectul de hotărâre alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, 

înregistrat cu nr. 32/19 ianuarie 2017. 

 

      

               

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETAR 

Nr. …/19 ianuarie 2017   

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind alegerea  

unui vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

 

Prin Hotărârea nr. 102/21 iunie 2016 Consiliul Județean Alba, întrunit în ședința de 

constituire, a procedat la alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Alba, domnul Roman 

Florin Claudiu fiind declarat ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba în 

urma votului secret al majorității consilierilor județeni în funcție. 

Întrucât în data de 27 decembrie 2016 domnul Roman Florin Claudiu ne aduce la 

cunoștință faptul că demisionează din funcția de consilier județean și implicit de vicepreședinte 

al Consiliului Județean Alba (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

22912/27 decembrie 2016), președintele Consiliului Județean Alba a inițiat Proiectul de hotărâre 

nr. 270/28 decembrie 2016 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier judeţean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean 

Alba, deținute de domnul Roman Florin Claudiu, urmând ca acest proiect să fie pus pe ordinea 

de zi a ședinței ordinare din luna ianuarie 2017. 

Funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba deținută de domnul Roman Florin 

Claudiu, a devenit vacantă, motiv pentru care se impune alegerea unui nou vicepreședinte, din 

rândul consilierilor județeni în funcție, prin votul secret al majorității consilierilor județeni în 

funcție. 

Devin în acest fel aplicabile în speța de față următoarele prevederi legale: 

- art. 101 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, text potrivit căruia „consiliul judeţean alege dintre 

membrii săi un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi”; 

- art. 101 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, text potrivit căruia „președintele și vicepreşedinţii se aleg 

cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie”; 

- art. 101 alin. 3
1 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, text potrivit căruia „la deliberarea şi adoptarea 

hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a preşedintelui sau vicepreşedintelui 

consiliului judeţean participă şi votează consilierul judeţean care candidează la funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv preşedintele sau vicepreşedintele 

consiliului judeţean a cărui eliberare din funcţie se propune”; 

- art. 108 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, text potrivit căruia „preşedintele şi vicepreşedinţii 

consiliului judeţean îşi păstrează calitatea de consilier judeţean”; 

- art. 2 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare, text potrivit căruia „preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, 

precum şi viceprimarii sunt aleşi prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii 

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

ulterioare”; 

- art. 18 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare, text potrivit căruia „preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean, 

precum şi viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor ca legal aleşi, 

potrivit Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”; 

În aceste condiții, raportat la modificările survenire în componența Consiliului Județean 

Alba și la prevederile legale invocate mai sus, consider a fi oportună și legală alegerea unui nou 

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba. 

                              

SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Vasile BUMBU     



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea componenței nominale a  

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei 

nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 898/17 ianuarie 2017 întocmit de secretarul Județului Alba; 

 Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  …/26 ianuarie 2017 privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean și 

implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul Roman Florin 

Claudiu; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  …/26 ianuarie 2017 privind validarea 

mandatului de consilier judeţean atribuit domnului Morar Lucian Mihai, declarat supleant pe 

lista Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  …/26 ianuarie 2017 privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului consilierului judeţean 

Răcuci Claudiu Vasile; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  …/26 ianuarie 2017 privind validarea 

mandatului de consilier judeţean atribuit domnului Comșa Cătălin Răzvan, declarat supleant pe 

lista Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 112/21 iulie 2016 și nr. 189/27 octombrie 2016; 

 - art. 19-22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 2016; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 54 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

- art. 15-17 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 

iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, astfel 

cum a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 112/21 iulie 2016 și nr. 

189/27 octombrie 2016 în ceea ce privește componenţa nominală a Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Alba, noua componență a comisiilor fiind următoarea: 

 Comisia 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii 

PNL - 2, PSD – 1, ALDE - 1, PMP - 1 

Comșa Cătălin Răzvan 

Chiriac Raul Dumitru 

Florea Ioan 

Feneșer Gheorghe  

Ursaleș Traian Nicolae 



Comisia 2 Comisia amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea 

patrimoniului județului 

PNL - 3, PSD – 1, ALDE - 0, PMP - 1 

Hațegan Marius Nicolae 

Albani Rocchetti Simone 

Giurgiu Marcel Olimpiu 

Luca Nicolae 

Cenușă Marin 

Comisia 3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică 

PNL - 3, PSD – 1, ALDE - 1, PMP - 0 

Simion Marcel 

Tătar Virgil 

Ponoran Tudor 

Tomuș Dorel 

Arion Cosmin 

Comisia 4 Comisia educație, cultură, tineret, ONG – uri și sport 

PNL - 3, PSD – 2, ALDE - 0, PMP - 0 

Fulea Ioan 

Cherecheș Ioan Dan 

Ceteraș Marius Nicolae 

Sandea Dorin Gheorghe 

Radu Călin 

Comisia 5 Comisia cooperare interinstituțională și mediu de afaceri 

PNL - 3, PSD – 2, ALDE - 0, PMP - 0 

Fulea Dumitru 

Albu Nicolae 

Negruțiu Adrian Emil 

Zdrânc  Daniel Liviu 

Mureșan Corneliu 

Comisia 6 Comisia sănătate și protecție socială 

PNL - 2, PSD – 2, ALDE - 1, PMP - 0 

Crețu Simion 

Stănescu Vasile 

Pușcă Nicolae 

Prodan Lucian Gheorghe 

Uțiu Ioan 

Art. 2. Comisia de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii va 

proceda la alegerea, prin votul deschis al majorității consilierilor ce o compun, a președintelui și  

secretarului. 

 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, Comisiilor de 

specialitate, domnilor Roman Florin Claudiu, Răcuci Claudiu Vasile, Morar Lucian Mihai și 

Comșa Cătălin Răzvan, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și 

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

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 26 

Alba Iulia,  17 ianuarie 2017  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea componenței nominale a  

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 

 

 

 

Consiliul Județean Alba, prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 a procedat la validarea, în 

ordine alfabetică, prin votul deschis al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr 

de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 

2016, iar prin Hotărârea nr. 103/21 iunie 2016 a procedat la organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba. 

Având în vedere solicitările înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba: 

- cu nr. 22912/27 decembrie 2016, prin care domnul Roman Florin Claudiu ne aduce la 

cunoștință faptul că demisionează din funcția de consilier județean și implicit de vicepreședinte 

al Consiliului Județean Alba; 

- cu nr. 22913/27 decembrie 2016, prin care domnul Răcuci Claudiu Vasile ne aduce la 

cunoștință faptul că demisionează din funcția de consilier județean; 

- adresa nr. 6/16 ianuarie 2017 a Partidului Național Liberal – Filiala Alba prin care a 

comunicat Consiliului Județean Alba solicitarea privind validarea în funcția de consilier județean 

a domnilor Morar Lucian Mihai și Comșa Cătălin Răzvan declarați supleanți pe lista de consilieri 

județeni ai Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, 

 se impune modificarea componenței nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Județean Alba. 

 Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 

2016, inițiez proiectul de hotărâre modificarea componenței nominale a Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba, înregistrat cu nr. 26/17 ianuarie 2017. 

 

      

               

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETAR 

Nr. 898/17 ianuarie 2017   

 

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

cu privire la modificarea componenței nominale a  

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 

 

 

Pprin Hotărârea nr. 103/21 iunie 2016 Consiliul Județean Alba întrunit în ședința de 

constituire a procedat la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, 

fiind organizate un număr de 6 comisii de specialitate. 

În data de 27 decembrie 2016: 

- domnul Roman Florin Claudiu ne aduce la cunoștință faptul că demisionează din funcția 

de consilier județean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba (înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22912/27 decembrie 2016); 

- domnul Răcuci Claudiu Vasile ne aduce la cunoștință faptul că demisionează din funcția 

de consilier județean (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22913/27 

decembrie 2016). 

Prin adresa Consiliului Județean Alba nr. 307/9 ianuarie 2017 am adus starea de fapt la 

cunoștința Partidului Național Liberal – Filiala Alba, comunicând totodată și demisiile transmise 

autorității noastre de domnii Roman Florin Claudiu și Răcuci Claudiu Vasile. Am solicitat cu 

această ocazie acestei formațiuni politice să ne comunice, în cel mai scurt timp posibil, 

confirmarea supleanților pe lista de candidați a Partidului Național Liberal la alegerile locale din 

data de 5 iunie 2016 pentru funcția de consilier județean al căror mandate să fie validate în 

ședința ordinară următoare a Consiliului Județean Alba. 

Partidul Național Liberal – Filiala Alba prin adresa nr. 6/16 ianuarie 2017 a comunicat 

Consiliului Județean Alba solicitarea privind validarea în funcția de consilier județean a 

domnilor Morar Lucian Mihai și Comșa Cătălin Răzvan, declarați supleanți pe lista de consilieri 

județeni ai Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1-2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare „numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor 

independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de 

ponderea acestora în cadrul consiliului. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de 

fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în 

vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi 

desfăşoară activitatea”. 

Conform datelor extrase din Lista de candidați a Partidului Național Liberal depusă cu 

ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 la Biroul Circumscripției Electorale Județene nr. 

1 Alba, domnul Morar Lucian Mihai are profesia inginer silvic și  ocupația director, iar domnul 

Comșa Cătălin Răzvan are profesia inginer și ocupația șef mentenanță și exploatare. 

În aceste condiții, raportat la modificările survenire în componența Consiliului Județean 

Alba și la prevederile legale invocate mai sus, consider a fi oportună și obligatorie modificarea 

componenței comisiilor de specialitate. 

 

                              

SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Vasile BUMBU                                                         

 

 

     



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2017;   

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 23051/28 decembrie 2016 al Compartimentului Autoritatea 

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

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 145/25 august 2016 privind nominalizarea 

consilierilor județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 202/27 octombrie 2016 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 226/29 noiembrie 2016 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba și completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea desemnării nominale a 

membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. …/… ianuarie 2017 privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului consilierului judeţean 

Răcuci Claudiu Vasile; 

 Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17 - 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Claudiu Vasile RĂCUCI, ca urmare a 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului consilierului judeţean. 

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier județean deținut de domnul Răcuci Claudiu 

Vasile în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba. 

Art. 3. Nominalizează în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Alba, pe domnul consilier județean …………………. din partea Partidului Național Liberal și 

validează desemnarea acestuia.   



Art. 4. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 

este următoarea: 

Președinte:  Dumitru FULEA  - consilier judeţean 

Membri:  Cristian-Ioan DUNCA - comisar șef de poliție, împuternicit la comanda  

      Inspectoratului de Poliție al Județului Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

Marius ZINCA  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean 

 …………………………. - consilier judeţean 

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier judeţean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

 Art. 5. Prevederile art. 2-6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 

septembrie 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Alba, Inspectoratului Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba,  

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, domnilor Claudiu Vasile 

Răcuci și ......................, Direcţiei juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, 

Biroului resurse umane și Compartimentului Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, 

documente clasificate, monitorizare situații de urgență din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

                   AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Înregistrat cu nr. 272 

Alba Iulia,  28 decembrie 2016  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române. 

Scopul principal al autorității teritoriale de ordine publică constă în asigurarea bunei 

desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din județul (unitatea administrativ-

teritorială) în care funcţionează. 

Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru consiliul judeţean, urmând ca după alegerile locale să fie 

desemnată o altă componență, pentru o perioadă de 4 ani. 

Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată 

de consiliul judeţean, conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002. 

Având în vedere faptul că, de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

168/29 septembrie 2016 prin care a fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, au survenit modificări în ce privește componența 

Consiliului Județean Alba, se impune modificarea acestei hotărâri. 

Ca urmare a rezultatului alegerilor parlamentare care au avut loc în data de 11 decembrie 

2016 domnul Răcuci Claudiu Vasile a fost declarat ales deputat în Parlamentul României. 

În data de 27 decembrie 2016 domnul Răcuci Claudiu Vasile a transmis Consiliului 

Județean Alba demisia din funcția de consilier județean (înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 22913/27 decembrie 2016). 

 Președintele Consiliului Județean Alba a inițiat proiectul de hotărâre privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului consilierului judeţean 

Răcuci Claudiu Vasile, proiect înregistrat cu nr. 271/28 decembrie 2016, urmând ca acesta să fie 

dezbătut și aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Alba din luna ianuarie 2017. 

Desemnarea consilierilor județeni în Autoritatea teritorială de ordine publică a Județului 

Alba a fost făcută inițial cu respectarea ponderii și proporționalității numărului de mandate 

deținute de către fiecare partid politic reprezentat în componența Consiliului Județean Alba. 

Numărul de mandate deținute de partidele politice în componența Consiliului Județean Alba este 

următoarea: Partidul Național Liberal - 19 mandate, Partidul Social Democrat - 9 mandate, 

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – 3 mandate și Partidul Mișcarea Populară – 2 

mandate. În aceste condiții reprezentarea politică în Autoritatea teritorială de ordine publică a 

Județului Alba, conform mandatelor deținute a fost stabilită a fi următoarea: Partidul Național 

Liberal – 3 consilieri județeni, Partidul Social Democrat – 2 consilieri județeni, Partidul Alianța 

Liberalilor și Democraților împreună cu Partidul Mișcarea Populară – 1 consilier județean. 

Prin constatarea încetării calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului Alba a domnului Claudiu Vasile RĂCUCI, ca urmare a încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului consilierului judeţean, locul devenit astfel vacant revine 

Partidului Național Liberal.  

Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 

2016, inițiez proiectul de hotărâre privind nominalizarea consilierilor județeni care vor face parte 

din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, înregistrat cu nr. 272/28 decembrie 2016. 

                    

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul Autoritatea Teritorială de Ordine Publică,  

documente clasificate, monitorizare situații de urgență 

Nr. 23051/28 decembrie 2016 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

La nivelul fiecărui judeţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se organizează şi funcţionează autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu 

rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii.  

Prin activitatea sa, autoritatea teritorială de ordine publică asigură reprezentarea şi 

promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate 

publică. 

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care 

îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, în scopul asigurării bunei 

desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în 

care funcţionează. 

 

Componența autorității teritoriale de ordine publică este stabilită prin art. 17  alin. 2 din 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel: „şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un 

reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de consiliul 

judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean, şeful 

inspectoratului judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi  

şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ”. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 a fost validată 

desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, în 

următoarea componență: 

Președinte:  Dumitru FULEA  - consilier judeţean 

Membri:  Mihai RUS   - comisar șef de poliție, împuternicit la comanda  

      Inspectoratului de Poliție al Județului Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

  Tudor PONORAN   - consilier judeţean 

 Claudiu Vasile RĂCUCI - consilier judeţean 

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier judeţean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Felician ITU   - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Dorel SOFICA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

Ulterior prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 202/27 octombrie 2016 privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba au fost 



validate în calitate de membri al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, desemnarea 

domnului Marius ZINCA, ca urmare a exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de 

subprefect al Judeţului Alba și desemnarea domnului comisar șef de poliție Cristian-Ioan 

DUNCA - împuternicit la comanda Inspectoratului de Poliție al Județului Alba, în locul 

domnului comisar șef de poliție Mihai RUS.  

De asemenea, prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 226/29 noiembrie 2016 

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba și 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba au 

fost validate în calitate de membri al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, desemnarea 

domnului colonel Marius-Claudiu GIUREA - desemnat să îndeplinească atribuțiile funcției de 

inspector șef la Inspectoratul Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, în locul domnului 

colonel Felician ITU (ca urmare a trecerii în rezervă cu drept de pensie) și desemnarea domnului 

colonel Cornel OPRIȘA - desemnat să îndeplinească atribuțiile funcției de inspector șef la 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în locul domnului colonel 

Dorel SOFICA.   

 

 Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba. 

La solicitarea Comitetului de organizare al Autorității teritoriale de ordine publică, 

Consiliul Județean Alba, a procedat la desemnarea  unui număr de 6 consilieri județeni, prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 145/25 august 2016 privind nominalizarea 

consilierilor județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba. Au fost nominalizați prin această hotărâre 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 Claudiu Vasile RĂCUCI - Partidul Național Liberal; 

- domnul consilier judeţean Dumitru FULEA - Partidul Național Liberal; 

- domnul consilier judeţean Ioan FLOREA – Partidul Social Democrat; 

- domnul consilier judeţean Dorin Gheorghe SANDEA – Partidul Social Democrat; 

- domnul consilier judeţean Gheorghe FENEȘER – Partidul Alianța Liberalilor și 

Democraților. 

 

Ca urmare a rezultatului alegerilor parlamentare care au avut loc în data de 11 decembrie 

2016 domnul Răcuci Claudiu Vasile a fost declarat ales deputat în Parlamentul României. 

În data de 27 decembrie 2016 domnul Răcuci Claudiu Vasile a transmis Consiliului 

Județean Alba demisia din funcția de consilier județean (înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 22913/27 decembrie 2016). 

Președintele Consiliului Județean Alba a inițiat proiectul de hotărâre privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului consilierului judeţean 

Răcuci Claudiu Vasile, proiect înregistrat cu nr. 271/28 decembrie 2016, urmând ca acesta să fie 

dezbătut și aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Alba din luna ianuarie 2017. 

 

Raportat la prevederile art. 17  alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (conform 

textului redat anterior), consider că se impune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 (astfel cum a fost completat și modificat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 202/27 octombrie 2016 și Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 226/29 noiembrie 2016) și implicit a componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba în sensul: 

- încetării calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

a domnului Răcuci Claudiu Vasile, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului consilierului judeţean și constatării vacantării unui loc de consilier 

județean; 

 - nominalizării și validării, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba, a domnului consilier județean …………………..  .   



 Ca urmare a modificărilor la care am făcut trimitere mai sus, componența Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, va fi următoarea: 

Președinte:  Dumitru FULEA  - consilier judeţean 

Membri:  Cristian-Ioan DUNCA - comisar șef de poliție, împuternicit la comanda  

      Inspectoratului de Poliție al Județului Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

Marius ZINCA  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean 

 ……………………… - consilier judeţean 

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier judeţean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, consider a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de 

hotărâre nr. 272/28 decembrie 2016 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba, în forma prezentată de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

 

                  

                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Vasile BUMBU         
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