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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare și aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului fondurilor externe 

nerambursabile a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „de îndată” în data de 6 ianuarie  2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a 

deficitului secţiunii de dezvoltare și aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului fondurilor 

externe nerambursabile a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul 

bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare și aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

fondurilor externe nerambursabile a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016; 

- raportul de specialitate nr. 73/3 ianuarie 2017 al Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

strategii; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 aprobate prin 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2890/21 decembrie 2016; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. I. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare,  pe anul 2016 în sumă de 45.015.133,37 lei. 

Art. II. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile  a 

deficitului secţiunii de dezvoltare,  pe anul 2016 în sumă de 1.631.594,24 lei.  

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei 

Municipiului Alba Iulia; Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                       Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

  

 

 

 

 

 

Nr. 1 

Alba Iulia, 6 ianuarie 2017   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind validarea 

Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 601/27 decembrie 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „de îndată” în data de 6 ianuarie  2017; 

  Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

601/27 decembrie 2016; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 601/27 decembrie 2016; 

   - raportul de specialitate nr. 82 din 4 ianuarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 20/28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului general 

al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor 

externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 601/27 decembrie 2016 cu privire la 

modificarea bugetului propriu al Județului Alba cu suma alocată din Fondul de intervenție la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016; 

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

strategii; 

 Având în vedere prevederile : 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 82 alin. 2 coroborat cu art. 19 alin. 2 și art. 19 alin. 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

- H.G. nr. 975/21 decembrie 2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate 

de calamitați naturale produse de inundații; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I.  Se aprobă validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 601/27 

decembrie 2016 cu privire la modificarea bugetului propriu al Județului Alba cu suma alocată din Fondul de 

intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016; 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, 

Trezoreriei Municipiului Alba Iulia şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.      

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                       Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

     

 

 

Nr. 2 

Alba Iulia, 6 ianuarie 2017   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între UAT Județul Alba și unitățile administrativ-

teritoriale de pe traseul drumului județean 107 I în vederea promovării și implementării Proiectului 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - 

Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - 

Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 

2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

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

terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 

2016/6/6.1/2 

 

             Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „de îndată” în data de 6 ianuarie  2017; 

             Luând în dezbatere: 

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

unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107 I în vederea promovării și implementării 

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

Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - 

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

AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv 

a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2;  

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

între UAT Județul Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107 I în vederea 

promovării și implementării Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - 

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

Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în cadrul Programului 

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

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 

2016/6/6.1/2; 

- raportul de specialitate nr. 180/5 ianuarie 2017 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției 

juridică și relații publice și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

 - Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020; 

 - Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, Axa prioritară 

6, Prioritatea de investiţii 6.1., aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației 

publice nr. 3161/6 decembrie 2016; 

- adresei nr. 21746/22 noiembrie 2016 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru; 

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

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

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

             Având în vedere prevederile: 

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

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

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

ulterioare;       

- art. 291 alin. 1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 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 
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HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT Județul Alba - lider de proiect 

și UAT Municipiul Aiud – partenerul 2, UAT Comuna Bucium – partenerul 3, UAT Comuna Mogoș - 

partenerul 4, UAT Comuna Ponor – partenerul 5 și UAT Comuna Rîmeț - partenerul 6, în vederea promovării 

și implementării Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - 

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

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

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

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

terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1/2, 

conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 252 din 23 

decembrie 2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între UAT Județul Alba și unitățile 

administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean  107 I în vederea promovării și implementării 

Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – 

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

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

2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea 

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

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 3. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, să semneze 

toate actele necesare promovării proiectului. 

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

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

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

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

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

patrimoniului din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                        Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

  

 

 

 

 

Nr. 3 

Alba Iulia, 6 ianuarie 2017   
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 3 din 6 ianuarie 2017 

 

ROMÂNIA                               ROMÂNIA                                 ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA                  MUNICIPIUL AIUD              COMUNA BUCIUM 

CONSILIUL JUDEȚEAN            CONSILIUL LOCAL             CONSILIUL LOCAL 

 

 

ROMÂNIA                                      ROMÂNIA                             ROMÂNIA 

COMUNA MOGOȘ                       COMUNA PONOR               COMUNA RÎMEȚ 

CONSILIUL LOCAL                    CONSILIUL LOCAL          CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

Acord de parteneriat 

nr. _______/__________ 

 

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

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

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

Art. 1. Părţile 

1. UAT Județul Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. 

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

(Partener 1) 

Cont solicitant, cod IBAN: RO25TREZ24A840301580101X 

Trezoreria Municipiului Alba Iulia 

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

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

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

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

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

contractului de finanţare. 

2. UAT Municipiul Aiud, cu sediul în municipiul Aiud, str. Cuza Vodă nr.1, codul fiscal 4613636, 

având calitatea de Partener 2 

Cont solicitant/partener, cod IBAN: RO25TREZ24A840301580101X 

Trezoreria Aiud 

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

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

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

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

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

contractului de finanţare. 

3. UAT Comuna Bucium, cu sediul în comuna Bucium, str. Principala  nr.25, codul fiscal 4561979, 

având calitatea de Partener 3 

4. UAT Comuna Mogoş, cu sediul in comuna Mogoş, str. Principala nr.3A, codul fiscal 4562460, 

având calitatea de Partener 4 

5. UAT Comuna Ponor, cu sediul in comuna Ponor, str. Principala nr.84, codul fiscal 4650197, 

având calitatea de Partener 5 

6. UAT Comuna Rîmeţ, cu sediul in comuna Rîmeţ, str. Principala nr.1, codul fiscal 4562389, având 

calitatea de Partener 6 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul acordului de parteneriat 

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

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

aferente Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I:  

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

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

(Cerbu)”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară nr.6 - 
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“Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” Prioritatea de investiție 6.1. „Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale”, apel de proiecte POR 2016/6/6.1/2,  precum și pe durata de valabilitate a contractului 

de finanțare.  

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

 

 Art.3.Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

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

Cererea de finanţare: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 

I.1. Pregătirea documentaţiei tehnico-economice necesară proiectului de 

investiţii – 541.794,76 lei (inclusiv TVA); 

I.2. Obţinerea avizelor, autorizaţiilor, alte documente – 181.265,87 lei (inclusiv 

TVA); 

I.3. Elaborarea cererii de finanţare – 0,00 lei; 

 

Activităţi realizate după depunerea cererii de finanţare: 

 

II.2. Etapa precontractuală - depunerea anexelor obligatorii şi soluţionarea 

observaţiilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, în 

termenul indicat de către Organismul Intermediar – 0,00 lei; 

II.3. Încheierea contractului de finanţare 

II.4. Elaborarea PT – 141.676,28 lei (inclusiv TVA); 

II.5. Managementul proiectului – 0,00 lei: 

        - desemnarea personalului din aparatul de specialitate în vederea constituirii 

echipei de implementare a proiectului; 

        - asigurarea managementului proiectului; 

        - asigurarea corespondenţei cu Organismul Intermediar/Autoritatea de 

Management; 

        - colaborarea cu ceilalți parteneri în activităţile în care aceştia sunt implicaţi 

în implementarea proiectului. 

II.6. Organizarea achiziţiilor publice pentru servicii de consultanţă, execuţie 

lucrări, servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier autorizaţi, 

lucrări de deviere reţele electrice, servicii de audit, servicii de informare şi 

publicitate – 20.039,74 lei (inclusiv TVA); 

II.7. Managementul execuţiei investiţiei şi administrarea contractului de execuţie 

- monitorizarea derulării contractului de consultanţă, asigurarea cheltuielilor 

aferente contractului – 903.078,58 lei (inclusiv TVA); 

II.8. Execuţia lucrărilor – 183.766.113,91 lei (inclusiv TVA): 

- monitorizarea derulării contractului de execuţie a lucrărilor; 

- asigurarea circulaţiei pe drumurile publice aflate în proprietatea/ 

administrarea/folosinţa UAT Judeţul Alba, în cazul devierii circulaţiei rutiere ca 

urmare a desfăşurării lucrărilor de execuţie la poduri sau alte lucrări pe traseul 

DJ 107I, pe perioada de implementare a proiectului; 

- asigurarea cheltuielilor aferente contractului; 

- cheltuieli diverse şi neprevăzute. 

II.9. Execuţia lucrărilor de deviere retele electrice – monitorizarea derulării 

contractului, asigurarea cheltuielilor aferente contractului,  cheltuieli diverse şi 

neprevăzute – 824.149,62 lei (inclusiv TVA); 

II.10. Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier autorizaţi - 

monitorizarea derulării contractului, asigurarea cheltuielilor aferente contractului 

– 1.419.123,52 lei (inclusiv TVA); 

II.11. Asistenţă tehnică proiectant - monitorizarea derulării contractului,  

asigurarea cheltuielilor aferente contractului – 116.287,01 lei (inclusiv TVA); 

II.12. Recepţia lucrărilor – 0,00 lei; 

II.13. Activitatea de informare și publicitate – 156.840,00 lei (inclusiv TVA);  

II.14. Auditarea proiectului - punerea la dispoziție a auditorului de înscrisuri și 

date necesare auditării proiectului, monitorizarea derulării contractului, 



 

13 

asigurarea cheltuielilor aferente contractului – 80.000,00 lei (inclusiv TVA); 

II.15. Monitorizare şi raportare - întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare 

intermediare şi finale – 0,00 lei; 

II.16. Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor 

proiectului – 0,00 lei; 

II.17. Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale – 0,00 

lei;  

 

Asigurarea contribuției la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, 

prevăzută la alin. (2) - 3.905.419,00 lei;  

 

Activităţi privind sustenabilitatea proiectului: 

- Asigurarea structurii de operare şi întreţinere a drumului după finalizarea 

proiectului, pe tronsoanele aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba; 

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

perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

 

Partener 2 Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 

I.3. Elaborarea cererii de finanţare – 0,00 lei; 

 

Activităţi realizate după depunerea cererii de finanţare: 

 

Asigurarea contribuției la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, 

prevăzută la alin. (2); - 256.576,93 lei 

 

II.2. Etapa precontractuală - depunerea anexelor obligatorii şi soluţionarea 

observaţiilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, în 

termenul indicat de către Organismul Intermediar – 0,00 lei; 

II.5. Managementul proiectului - desemnarea reprezentanţilor partenerului în 

relaţia cu liderul de parteneriat în legătură cu implementarea activităţilor 

proiectului – 0,00 lei; 

II.6. Organizarea achiziţiilor publice - sprijinirea liderului de parteneriat în 

pregătirea documentaţiei de atribuire şi întocmirea răspunsurilor la eventualele 

solicitări de clarificare la documentele de atribuire, aferente achiziţiei pentru 

execuţia lucrărilor – 0,00 lei; 

II.8. Execuţia lucrărilor – 0,00 lei: 

- Participarea, prin reprezentanții desemnați, la monitorizarea modului de 

execuţie a lucrărilor, alături de reprezentanți ai liderului de parteneriat, în 

vederea asigurării unor condiţii optime de implementare a proiectului; 

- Asigurarea circulaţiei pe drumurile publice aflate în proprietatea/ 

administrarea/folosinţa UAT Municipiul Aiud, în cazul devierii circulaţiei 

rutiere ca urmare a desfăşurării lucrărilor de execuţie la poduri sau alte 

lucrări pe traseul DJ 107I, pe perioada de implementare a proiectului; 

II.12. Recepţia lucrărilor – 0,00 lei; 

II.13. Activitatea de informare și publicitate – 0,00 lei; 

Activităţi privind sustenabilitatea proiectului: 

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

perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

 

Partenerii 3, 4, 5 și 

6  

Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 

I.3. Elaborarea cererii de finanțare – 0,00 lei; 

 

Activităţi realizate după depunerea cererii de finanţare: 

II.2. Etapa precontractuală - depunerea anexelor obligatorii şi soluţionarea 

observaţiilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, în 

termenul indicat de către Organismul Intermediar – 0,00 lei; 

II.5. Managementul proiectului - desemnarea reprezentanţilor partenerului în 

relaţia cu liderul de parteneriat în legătură cu implementarea activităţilor 

proiectului – 0,00 lei; 

II.8. Execuţia lucrărilor – 0,00 lei: 
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- Participarea, prin reprezentanții desemnați, la monitorizarea modului de 

execuţie a lucrărilor, alături de reprezentanți ai liderului de parteneriat, în 

vederea asigurării unor condiţii optime de implementare a proiectului; 

- Punerea la dispoziția proiectului a suprafețelor de teren adiacente DJ 107I, 

aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale, în vederea amenajării 

intersecțiilor cu drumurile comunale pe care drumul județean le 

intersectează, conform secțiunii Drumuri laterale din cuprinsul 

Documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate - Proiect 

complex de investiții (conform anexei prezentului acord) şi în vederea 

asigurării unor condiţii optime de efectuare a lucrărilor de modernizare a 

drumului judeţean DJ 107I pe teritoriul UAT-urilor menţionate; 

- Asigurarea circulaţiei pe drumurile publice aflate în proprietatea/ 

administrarea/folosinţa UAT Comună, în cazul devierii circulaţiei rutiere ca 

urmare a desfăşurării lucrărilor de execuţie la poduri sau alte lucrări pe 

traseul DJ 107I, pe perioada de implementare a proiectului; 

II.12. Recepţia lucrărilor – 0,00 lei;  

II.13. Activitatea de informare și publicitate – 0,00 lei. 

 

Activităţi privind sustenabilitatea proiectului: 

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

perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

 

 

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

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

precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

3.499.646,52 lei  - 1,86% 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile     

405.772,48 lei   - 99,67% 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 3.905.419,00 lei  - 

2,08%  

 

Partener 2 Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

255.218,24 lei  - 0,14%  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile  

    1.358,69 lei   - 0,33%  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului  

256.576,93 lei  - 0,14% 

 

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

0,00 lei    - 0,00% 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile  

0,00 lei    - 0,00% 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului  

0,00 lei    - 0,00% 

 

(3) Plăţi 

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

vigoare privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

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

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

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

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

după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de 

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

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

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

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

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

parteneriat, anexă la cererea de finanțare. 

 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

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

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

 

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

Drepturile liderului de proiect 

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

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

verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie. 

 

Obligațiile liderului de proiect 

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

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

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

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

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

intermediar POR;  

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

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

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

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

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

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

respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de 

proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii;  

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

fost cauzat prejudiciul;  

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

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

în vigoare;  

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

în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

 

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

 

Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6 

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

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

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

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

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

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

rapoartelor de progres şi financiare. 

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

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

către AM / OI POR. 

 

Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6 

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

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

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

de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării 

cererilor de rambursare/plată. - Nu este cazul 

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

justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată. 
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(7) Partenerii vor înainta liderului de parteneriat cererile de rambursare/plată, împreună cu 

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

proprii din proiect. - Nu este cazul 

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

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

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

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

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

privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

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

prevederile legale în materie în vigoare. 

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

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

conformitate cu dispozițiile legale. 

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

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

cheltuielilor de către acesta. 

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

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

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

ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

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

cu liderul de proiect.   

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

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

legislației în vigoare. 

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

în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.  

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

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

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

menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

 

Art. 7. Proprietatea 

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

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

exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă; 

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

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

vor fi ataşate raportului final; 

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

din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost 

achiziţionate. 

 

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

formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani 

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

finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 

 

Art. 8. Dispoziţii finale 

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

părţile; 

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

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

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

 

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

cererea de finanţare. 
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Semnături 

 

Lider de 

proiect 

(Partener 1) 

DUMITREL Ion 

Președinte 

Consiliul Județean Alba 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 2 BADEA Iulia Adriana Oana 

Primar 

Municipiul Aiud 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 3 NAPĂU Cornel  

Primar 

Comuna Bucium 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 4 MACAVEI Mircea-Liviu  

Primar 

Comuna Mogoș 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 5 PETRUȚ Bujor 

Primar 

Comuna Ponor 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 6 RAICA Vasile  

Primar 

Comuna Rîmeț 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 
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Anexă la Acordul de parteneriat 

 

Situația privind intersecțiile dintre drumul județean DJ 107I  

cu drumurile comunale clasate 

 

Nr. 

crt. 
Denumire drum comunal 

Nr. 

inventar 

Intersecţie cu DJ 

107I - poziţie km 

Comuna Bucium 

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

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

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

Montană 

18 km 70+050 dr 

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

Comuna Ponor 

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

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

Comuna Rîmeț 

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

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

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

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

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

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

Comuna Mogoş 

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

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

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

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

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

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

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

 

19 km 57+600, dr 

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

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

  HOTĂRÂRE 

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

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

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

Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în vederea depunerii 

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

 

 

 

             Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „de îndată” în data de 6 ianuarie  2017; 

             Luând în dezbatere: 

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

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

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

Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în vederea depunerii acestuia spre 

finanțare în cadrul  Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020;  

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

faza Studiu de fezabilitate și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 

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

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

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

             - raportul de specialitate nr. 236 din 5 ianuarie 2017 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete și 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile Programului Operational Regional POR 2014-2020: 

 - Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, Axa prioritară 

6, Prioritatea de investiţii 6.1., aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației 

publice nr. 3161/6 decembrie 2016;   

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului;       

             Având în vedere prevederile: 

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

alin. 6 lit. a și art. 91 alin. 6 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;     

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

- art. 291 alin. 1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     - H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului - cadru   al documentatiei tehnico-economice  aferente 

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

de investitii si lucrari de interventii;     

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

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

DN 74 (Cerbu) ”, conform descrierii din anexa nr. 1 a prezentei hotărâri.  
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 Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - 

Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - 

Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ”, la valoarea 

totala de 188.150,36929 mii lei (inclusiv TVA) echivalent 41.651,99037 mii euro, din care C+M 

163.548,75542 mii lei(inclusiv TVA), echivalent 36.205,78172 mii euro (la cursul lei/euro 1euro=4,5172 lei), 

prezentat în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 I: 

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

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

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

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

2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa, asigurându-se conectarea la 

rețeaua TEN-T.  

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

gestiunea patrimoniului din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 6. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 253 din 23 

decembrie 2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a  

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

de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș 

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

acestuia spre finanțare în cadrul  Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Județului Alba, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

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

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

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

patrimoniului din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                        Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU   

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 4 

Alba Iulia, 6 ianuarie 2017   
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Anexa  nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 4 din 6 ianuarie 2017 

 

DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

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

 

Concluziile expertizei tehnice privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării 

investiției, precum și scenariul tehnic recomandat 

 

 1. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic 

 Expertiza tehnică pentru lucrări de drum a fost elaborată în luna ianuarie 2016 de către dr. ing. Florica 

PADURE, Expert Tehnic în domeniile Construcții rutiere, Drumuri (A4, B2, D), atestat MLPAT cu nr. 

08783/2011. 

 Referitor la podurile existente pe DJ107I, Expertiza tehnică pentru acestea a fost elaborată de către 

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

 Situația existentă a obiectivului de investiții este prezentată în cadrul subcapitolului 2.2.1. Starea 

tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii din 

prezenta documentație. 

 În cadrul expertizei tehnice pentru lucrările de drum, pentru modernizarea drumului județean DJ107I, 

sunt propuse următoarele tipuri de lucrări: 

- lucrări la partea carosabilă, inclusiv la acostamente; 

- lucrări la drumurile laterale; 

- lucrări de scurgere a apelor; 

- lucrări de consolidare; 

- lucrări de siguranță a circulației; 

- plantare de indicatoare rutiere de orientare – panouri verticale. 

 

În ceea ce privește podurile amplasate pe traseul DJ 107I, în cadrul expertizei tehnice sunt propuse 

următoarele tipuri de lucrări de remediere a degradărilor și deficiențelor: 

 Poduri km 3+505 și km 63+140  

Se vor executa lucrări de reparații și consolidare a structurilor existente ce constau în : 

- lucrări la elementele principale și secundare de rezistență; 

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

- lucrări la calea podului, gurile de scurgere, trotuar, parapet pietonal și de siguranță, dispozitive pentru 

rosturi; 

- lucrări în albie, apărări de maluri, rampe de acces. 

 

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

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

Se vor executa lucrări de înlocuire a structurilor existente degradate cu poduri noi dimensionate conform 

normelor în vigoare. 

 Podeț boltit de la km 40+030 cu L = 4.00 m, peste pârâul Geogelului 

Se vor executa lucrări de înlocuire a structurii existente cu un pod nou dimensionat conform normelor în 

vigoare. 

 Podul de la km 10+410 peste scurgere 

Podul existent se va înlocui cu un podeț dalat L = 5.00 m, date fiind configurația văii traversate și debitul 

scurs. 

Se consideră că prin realizarea lucrărilor propuse, sectoarele de drum vor fi aduse într-o stare care să 

corespundă cerințelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995 și anume rezistența și stabilitatea la acțiuni 

statice, dinamice și seismice, siguranța și exploatarea, igiena, sănătatea oamenilor, protecția și refacerea 

mediului. 

 

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

1.1.1.Scenarii propuse (minimum doua) 

În cadrul expertizei tehnice pentru lucrări de drumuri au fost studiate două soluții de reabilitare a sectoarelor 

de drum studiate. 

Soluțiile de modernizare au fost stabilite pe baza evaluării stării tehnice și a calculului de dimensionare și se 

prezintă astfel: 

 Soluția 1 

 Sector I - km 0+000 – km 3+350: 
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- demolare structura rutieră existentă; 

- execuție structură rutieră nouă cu următoarea alcătuire: 

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

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

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

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

Trotuare: 

- 3.00 cm  beton asfaltic BA8 

- 10.00 cm beton de ciment C30/37 

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

Piste de cicliști: 

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

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

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

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector II - km 3+350 – km 24+540 

□ km 3+350 – km 11+440: 

- 3.00 cm grosime medie frezare îmbrăcăminte bituminoasă existentă pe aproximativ 50% din suprafață 

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

- execuție îmbrăcăminte bituminoasă din două straturi cu următoarea alcătuire: 

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

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

Pe zonele unde sunt semnalate cedări de fundație se va demola structura rutieră existentă și se va executa o 

structură rutieră nouă. 

□ caseta km 3+350 – km 11+440: 

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

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

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

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

 

□ km 11+440 – km 24+540: 

- execuție structură rutieră nouă cu următoarea alcătuire: 

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

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

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

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente consolidate: 

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

 Sector III – km 24+540 – km 43+510: 

- execuție structură rutieră nouă cu următoarea alcătuire: 

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

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

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

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector IV – km 43+510 – km 56+310: 

- execuție structură rutieră nouă cu următoarea alcătuire: 

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

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

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

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector V - km 56+310 – km 78+420 

□ km 56+310 – km 70+650: 

- frezare straturi bituminoase existente pe toată grosimea; 

- execuție structură rutieră cu următoarea alcătuire: 



 

23 

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

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

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

- 35.00 cm balast (completare strat de fundație existent până la grosimea de 35.00 cm) – SR EN 

13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 70+650 – km 78+420: 

- execuție îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi cu următoarea alcătuire: 

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

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

□ km 70+650 – km 78+420 caseta: 

- execuție structură rutieră nouă cu următoarea alcătuire: 

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

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

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

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente consolidate: 

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

 Soluția 2 

 Sector I - km 0+000 – km 3+350: 

- demolare structură rutieră existentă; 

- execuție structură rutieră nouă cu următoarea alcătuire: 

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

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

- 20.00 cm  strat din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici – STAS 10473/2-86, SR ENV 13282-

1/2013 si STAS 6400-84 

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

Trotuare: 

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

- 10.00 cm beton de ciment C30/37 

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

Piste de cicliști: 

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

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

- 20.00 cm  strat din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici – STAS 10473/2-86, SR ENV 13282-

1/2013 si STAS 6400-84 

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector II  –  km 3+350  – km 24+540 

□ km 3+350 – km 11+440: 

- 3.00 cm grosime medie frezare îmbrăcăminte bituminoasă existentă pe aproximativ 50% din suprafață 

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

- execuție îmbrăcăminte bituminoasă din două straturi cu următoarea alcătuire: 

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

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

Pe zonele unde sunt semnalate cedări de fundație se va demola structura rutieră existentă și se va executa o 

structură rutieră nouă. 

□ km 3+350 – km 11+440 caseta:  

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

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

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

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 11+440 – km 24+540: 

- execuție structură rutieră nouă cu următoarea alcătuire: 

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

- 6.0 cm strat de legătura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 
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- 20.0 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici – STAS 10473/2-86, SR ENV 13282-

1/2013 si STAS 6400-84 

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector III –  km 24+540 – km 43+510 

□ km 24+540 – km 40+350: 

- execuție structură rutieră nouă cu următoarea alcătuire: 

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

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

- 20.0 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici – STAS 10473/2-86, SR ENV 13282-

1/2013 si STAS 6400-84 

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 40+350 – km 43+510: 

- execuție structură rutieră nouă cu următoarea alcătuire: 

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

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

- 20.00 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici – STAS 10473/2-86, SR ENV 13282-

1/2013 si STAS 6400-84 

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente consolidate: 

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

 Sector IV –  km 43+510 – km 56+310: 

- execuție structură rutieră nouă cu următoarea alcătuire: 

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

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

- 20.00 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici – STAS 10473/2-86, SR ENV 13282-

1/2013 si STAS 6400-84 

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector V –  km 56+310 – km 78+420 

□ km 56+310 – km 70+650: 

- frezare straturi bituminoase existente pe toată grosimea 

- execuție structură rutieră cu următoarea alcătuire: 

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

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

- 20.00 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici – STAS 10473/2-86, SR ENV 13282-

1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast (completare strat de fundație existent până la grosimea de 35.00 cm) – SR EN 

13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 70+650 – km 78+420: 

- execuție îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi cu următoarea alcătuire: 

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

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

- structura rutieră existentă 

□ km 70+650 – km 78+420 caseta: 

- execuție structură rutieră nouă cu următoarea alcătuire: 

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

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

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

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente consolidate: 

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

(*) – Pe zonele cu pantă longitudinală mai mare de 6%, stratul de uzură va fi din beton asfaltic tip BAR16. 
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  1.1.2. Scenariul recomandat de către elaborator 

În funcție de avantajele și dezavantajele celor două soluții prezentate mai sus, soluția de modernizare a 

drumului județean DJ107I recomandată de către expert este Soluția 1 – structura rutiera suplă. 

 

 Avantajele scenariului recomandat 

Avantaje/dezavantaje structuri rutiere suple/ structuri semirigide 

Ambele structuri rutiere rezistă la solicitările datorate traficului pentru perioada de perspectivă de 15 ani. 

 Structura rutieră semirigidă prezintă dezavantaje față de structura rutieră suplă și anume: 

- amestecul de agregate naturale, ciment și apă se prepară în stații fixe; 

- este necesară protecția suprafeței stratului pentru menținerea umidității; 

- execuția stratului rutier superior se începe după minim 7 zile, timp în care nu se poate circula; 

- pentru preîntâmpinarea fenomenului de fisurare reflectivă este necesară prefisurarea stratului stabilizat;  

- straturile stabilizate sunt supuse la solicitări mari de întindere prin încovoiere; 

- straturile stabilizate prezintă contracții datorită prizei liantului și termice; 

- fisurile de contracții, sub acțiunea traficului se dublează, care favorizează pătrunderea apei în structura 

rutiera; 

 Dezavantaje structura suplă: 

- agregatele naturale din alcătuirea fundației au o rigiditate scăzută care depinde de cea a pământului de 

fundare și grosimea acestuia; 

- rigiditatea relativ redusă a acestor structuri rutiere determină o sensibilitate deosebită a capacității portante a 

acestor drumuri la variația regimului hidrologic al terasamentelor; 

  Avantajele structurii rutiere semirigide:  

- stabilizarea cu lianți hidraulici a agregatelor naturale conferă straturilor alcătuite din aceste materiale o 

rigiditate ridicată, care determină tensiuni reduse transmise la nivelul patului drumului;  

  Avantajele structurii rutiere suple: 

- straturile din piatră spartă amestec optimal se utilizează pentru drumurile cu clase de trafic greu și foarte 

greu; 

- modul de alcătuire pe principiul volumului minim de goluri, asigură o capacitate ridicată de preluare și de 

repartizare stratului suport a solicitărilor din trafic; 

- tehnologia mecanizată de execuție constituie un alt argument pentru utilizarea acestui strat în alcătuirea 

drumurilor moderne. 

 

2. Date tehnice ale investiției 

2.1. Zona și amplasamentul 

Amplasamentul este situat în România, regiunea de dezvoltare Centru, județul Alba, municipiul Aiud și 

comunele: Rîmeț, Ponor, Mogoș și Bucium, drumul județean DJ107I, tronson km 0+000 – km 78+420, 

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

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

 2.2.Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 

Din certificatul de urbanism nr. 103/ 4 mai 2016 emis de Consiliul Județean Alba rezultă următoarele:  

• Dreptul de proprietate asupra imobilului: domeniul public al județului Alba aflat în administrarea 

Consiliului Județean Alba, domeniul public al municipiului Aiud și comunelor Rîmeț, Ponor, Mogoș și 

Bucium, aflat în administrarea consiliilor locale   

• Folosința actuală a terenului: drum județean DJ 107I, drumuri de interes local și drumuri locale  

2.3. Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/ 

extravilan 

Conform certificatului de urbanism nr. 103/ 4 mai 2016 emis de Consiliul Județean Alba, terenul se află 

parțial în intravilanul și parțial în extravilanul localităților Aiud, Rîmeț, Ponor, Mogoș și Bucium, județul 

Alba.  

Destinația stabilită conform PUG și RLU aprobate ale municipiului Aiud și comunelor Rîmeț, Ponor, Mogoș, 

Bucium: terenul este amplasat în intravilan și extravilan, în zona căi de comunicație.  

Suprafața totală de teren afectată de lucrări este de 730.286 mp și nu se fac exproprieri.  

Detalierea suprafețelor afectate se regăsește în extrasele de carte funciara anexate prezentei documentații. 

2.4. Studii de teren 

2.4.1. Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în 

sistem de referință național 

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

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

Aiud, Mogoș și Abrud, în amonte și aval de poduri, pe o lungime suficientă pentru proiectarea lucrărilor. 

Acestea au permis evidențierea amplasamentului și a suprafețelor pe care se vor realiza lucrările propuse.  
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 Studiile topografice efectuate s-au realizat în sistemul național de coordonate STEREO 70 și cote cu 

plan de referință Marea Neagră și sunt avizate de ANCPI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba. 

2.4.2. Studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele 

determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare 

și consolidări 

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

baza datelor geologice și geotehnice obținute prin investigații directe de teren și de laborator, efectuate în 

terenul de fundare investigat, conform normativului NP 074/2007 

 2.4.3.Alte studii de specialitate necesare, după caz 

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

 Studiul Hidrologic pentru cele 16 cursuri de apă din bazinul hidrografic Mureș traversate de drumul 

județean 107 I Aiud – Abrud a fost întocmit de „INSTITUTUL NAȚIONAL DE HIDROLOGIE ȘI 

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

înregistrată la I.N.H.G.A cu nr. 485 din 27.01.2016 și face obiectul confirmării de comandă nr. 110/2016. 

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

0.565. 

 Din punct de vedere hidrografic, zona este tributară râurilor Aiud și Arieș și local pârâului Abrudel, 

aceștia fiind principalii colectori din zonă, întreaga rețea fiind tributară acestor râuri. 

3. Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor 

de bază 

 Proiectul de modernizare a drumului județean DJ 107I implică atât lucrări de intervenții, cât și lucrări 

de investiții. În cadrul acestui capitol sunt descrise lucrările de intervenții, în funcție de structura devizului. 

   Capitolul 4. Investitia de baza 

  Lucrări de drum - lucrări de intervenții 

□ Profilul transversal tip:   

 În concordanță cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, pentru drumuri județene, vor fi 

asigurate: 

• Sector I: km 0+000 – km 3+350 

o km 0+000 – km 0+430 

- lățime platformă     - 11.00 m 

- lățime parte carosabilă    - 3 x 3.00 m 

- lățime pistă cicliști stg +dr   - 2 x 1.00 m        

- lățime medie trotuare    - 2 x  2.20 m  

- panta transversală parte carosabilă  - 2.5% unica 

- panta transversală trotuare   - 2.0% 

o km 0+430 – km 3+350 

- lățime platformă     - 8.00 m 

- lățime parte carosabilă    - 2 x 3.00 m 

- lățime pistă cicliști stg +dr   - 2 x 1.00 m        

- lățime medie trotuare    - 2 x 1.50 m  

- panta transversală parte carosabilă  - 2.5% acoperiș 

- panta transversală trotuare   - 2.0% 

• Sector II: km 3+350 – km 24+540 

o km 3+350 – km 11+440 

- lățime platformă     - 7.00 m 

- lățime parte carosabilă    - 2 x 2.75 m 

- lățime acostamente consolidate              - 2 x 0.75 m  

- lățime trotuare     - 2 x 1.00 m 

- elemente de scurgere a apelor pluviale 

- panta transversală parte carosabilă  - 2.5% acoperiș 

- panta transversală acostamente              - 4.0% 

- panta transversală trotuare   - 2.0% 

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

- lățime platformă                 -  5.00 m 

- lățime parte carosabilă       -  4.00 m 

- lățime acostamente consolidate     - 2 x 0.50 m 

- panta transversală carosabil               - 2.5% unica 

- panta transversală acostamente             - 2.5% si 4.0% 

o km 22+330 – km 22+540 
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- lățime parte carosabila      -  2 x 3.00 m 

- lățime trotuare     - 2 x 1.00 m 

- panta transversală carosabil               -  2.5% acoperiș 

- panta transversală trotuare   - 2.0% 

• Sector III: km 24+540 – km 43+510 

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

- lățime platformă:                 -  5.00 m 

- lățime parte carosabilă      -  4.00 m 

- lățime acostamente consolidate     - 2 x 0.50 m 

- panta transversală carosabil               -  2.5% unica 

- panta transversală acostamente                - 2.5% si 4.0% 

o km 30+200 - km 30+280  

- lățime platformă     - 8.00 m 

- lățime parte carosabilă        - 2 x 3.00 m 

- lățime trotuare stg + dr    - 2 x 1.00 m 

- panta transversală parte carosabilă   - 2.5% acoperiș 

- panta transversală trotuare                        - 2.0% 

o   km 33+580 - km 34+320  

- lățime platformă     - 7.00 m 

- lățime parte carosabilă        - 2 x 2.75 m 

- lățime acostamente consolidate   - 2 x 0.75 m 

- panta transversală parte carosabilă   - 2.5% acoperiș 

- panta transversală acostamente                - 4.0% 

• Sector IV: km 43+510 – km 56+310 

- lățime platformă                 -  5.00 m 

- lățime parte carosabilă       -  4.00 m 

- lățime acostamente consolidate      - 2 x 0.50 m 

- panta transversală carosabil               -  2.5% unica 

- panta transversală acostamente                - 2.5% si 4.0% 

• Sector V: km 56+310 – km 78+420 

- lățime platformă                                        - 7.00 m 

- lățime parte carosabilă                          - 2 x 2.75 m 

- lățime acostament                                      - 2 x 0.75 m  

- panta transversală carosabil               - 2.5% acoperiș 

- panta transversală acostamente                - 4.0% 

 Pe sectoarele de drum cu o bandă de circulație, s-a optat pentru eliminarea totală de exproprieri 

(prin renunțarea la realizarea de supralărgiri în curbe), și ocupări de terenuri din fondul forestier/privat. 

 În vederea asigurării circulației în ambele sensuri, au fost prevăzute platforme de încrucișare.  

 Calea pe podurile existente în lungul traseului se va executa cu două benzi de circulație. 

□ Alcătuire structură rutieră: 

• Sector I - km 0+000 – km 3+350 

         - demolare structura rutiera existenta; 

               - execuție structură rutieră nouă cu următoarea alcătuire: 

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

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

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

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

Trotuare 

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

- 10.00 cm beton de ciment C30/37 

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

Trotuarele vor fi prevăzute cu rampe speciale pentru persoanele cu dizabilități. Se vor respecta prevederile 

Legii nr. 448/2006 -  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și 

completările ulterioare. 

• Sector II - km 3+350 – km 24+540 

o km 3+350 – km 11+440 

- 3.00 cm grosime medie frezare îmbrăcăminte bituminoasă existentă pe aproximativ 50% din suprafață 

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

- execuție îmbrăcăminte bituminoasă din două straturi cu următoarea alcătuire: 
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- 4.00 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

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

Pe zonele unde sunt semnalate cedări de fundație se va demola structura rutieră existentă și se va executa o 

structură rutieră nouă. 

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

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

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

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

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

o km 11+440 – km 24+540: 

- execuție structură rutiera noua cu următoarea alcătuire: 

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

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

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

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente: 

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

• Sector III – km 24+540 – km 43+510 

- execuție structură rutieră nouă cu următoarea alcătuire: 

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

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

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

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

• Sector IV – km 43+510 – km 56+310 

- execuție structură rutieră nouă cu următoarea alcătuire: 

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

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

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

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

- geotextil cu rol anticontaminant 

• Sector V - km 56+310 – km 78+420 

o km 56+310 – km 70+650: 

- frezare straturi bituminoase existente pe toată grosimea; 

- execuție structură rutieră cu următoarea alcătuire: 

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

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

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

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

13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

o km 70+650 – km 78+420: 

- execuție îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi cu următoarea alcătuire: 

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

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

Acostamente: 

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

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

asfaltic tip BAR16. 

• Platforme de încrucișare 

Pe tronsonul de drum DJ107I au fost prevăzute platforme de încrucișare, astfel:  

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

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

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

Platforma de încrucișare are 2.75 m lățime parte carosabilă + 0.50 m acostament consolidat, lungime de 20 m, 

cu pene de racordare de câte 10 m (înainte și după platformă).  

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

La km 43+668 al drumului național DN74 se termină traseul drumului județean DJ107I. 
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Drumul național DN74 are 2 benzi de circulație (1 bandă pe fiecare sens a câte 3.00 m/bandă) și 2 

acostamente de 1.00 m (din care 2x0.25 banda de încadrare). Numărul de benzi, cât și lățimile acestora, se 

mențin. 

Amenajarea intersecției se va face prin lucrări minimale de racordare a drumului județean pe domeniul public 

al UAT Alba prin aplicarea de marcaje și amplasarea de indicatoare rutiere. 

 Structura rutieră proiectată 

• pe drumul județean DJ107I – până la intersecția cu DN74: 

o pe existent: 

- 4 cm mixtură asfaltică BA 16 – Normativ AND 605/2014 (revizuire 2013) 

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

- frezare asfalt existent 

o pe zonele de lărgire (casete): 

- 4 cm mixtură asfaltică BA 16 – Normativ AND 605/2014 (revizuire 2013) 

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

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

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

 Preluarea apelor pluviale de pe drumul județean DJ107I, din zona intersecției cu DN74, se va face 

prin rigole carosabile cu capac armat. 

Transversal drumului județean, a fost prevăzut un podeț tubular ø 1000 mm.  

• Scurgerea apelor 

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

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

 În vederea asigurării scurgerii apelor au fost prevăzute: 

 șanțuri de pământ (pe partea stângă Ltotal = 7,935 m, iar pe partea dreaptă 

Ltotal = 8,320 m); 

 șanțuri din beton (pe partea stângă Ltotal = 24,670 m, iar pe partea dreaptă 

Ltotal = 49,215 m); 

 rigole ranforsate h = 1 m (pe partea stângă Ltotal = 1,245 m și pe partea 

dreaptă Ltotal = 2,280 m); 

 rigola carosabilă cu capac armat Ltotal = 120 m 

 

S-au proiectat podețe noi tubulare ø1000 mm în număr total de 184 buc., podețe noi dalate L = 2 m în număr 

total de 9 buc., podețe noi dalate L = 3 m în număr total de 3 buc. și podețe noi dalate  L = 5 m în număr total 

de 5 buc., astfel: 

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

- Sector II: km 3+350 – km 24+540 - 37 buc. podețe tubulare ø1000 mm, podeț dalat L=5m:1buc.;  

Sector III: km 24+540 – km 43+510 - 60 buc. podețe noi tubulare ø1000 mm și 2 podețe noi dalate  L = 5 m; 

Sector IV: km 43+510 – km 56+310 - 27 buc. podețe noi tubulare ø1000 mm și 2 podețe noi dalate  L = 5 m; 

Sector V: km 56+310 – km 78+420 - 60 buc. podețe noi tubulare ø1000 mm, 9 podețe noi dalate  L = 2 m, 3 

podețe noi dalate L = 3 m și 1 podeț nou dalat  L = 5 m. 

De asemenea, sunt prevăzute podețe pentru accesul la proprietăți – aflate în domeniul public. 

  

 Pentru epurarea apelor pluviale care spală poluanții depuși pe platforma drumului sunt prevăzute 

separatoare de hidrocarburi, astfel: 

- Sector I: km 0+000 – km 3+350 – separatoare hidrocarburi 180 l/s – 4 buc. 

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

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

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

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

 

• Drumuri laterale 

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

din drumul județean, prin execuția unei structuri rutiere identice cu cea a drumului  județean. 

Situația privind intersecțiile dintre drumul județean DJ 107I cu drumurile comunale clasate ce se amenajează, 

este următoarea:  

 

Nr. 

crt. 
Denumire drum comunal Intersecție cu DJ 107I – poziție km UAT 

1 DC 230 km 19+875, dreapta Rîmeț 
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2 DC 128 km 23+200, stânga Rîmeț 

3 DC 233 km 24+300, dreapta Rîmeț 

4 DC 103 km 25+120, dreapta Rîmeț 

5 DC 228 km 29+055, dreapta Rîmeț 

6 DC 229 km 30+265, stânga Rîmeț 

7 DC 62 km 39+880, stânga Ponor 

8 DC 106 km 40+010, dreapta Ponor 

9 DC 164 km 45+035, stânga Mogoș 

10 DC 153 km 48+960, dreapta Mogoș 

11 DC 152 km 50+010, dreapta Mogoș 

12 DC 154 km 56+370, stânga Mogoș 

13 DC 124 km 57+390, dreapta Mogoș 

14 DC 225 km 57+480, stânga Mogoș 

15 DC 155 km 57+600, dreapta Mogoș 

16 DC 225 km 58+400, stânga Mogoș 

17 DC 155 km 61+360, dreapta Mogoș 

18 DC 88 km 67+910, stânga Bucium 

19 DC 150 km 69+920, dreapta Bucium 

20 DC 117 km 70+050, dreapta Bucium 

21 DC 149 km 76+190, stânga Bucium 

 

 Lucrări de siguranța circulației 

Reglementarea circulației va fi întocmită conform standardelor și normativelor în vigoare, avându-se în 

vedere fluidizarea circulației printr-o presemnalizare corespunzătoare. O atenție deosebită va fi acordată 

siguranței circulației, atât pietonale, cât și auto, astfel: 

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

Pentru siguranța circulației auto și pietonale se prevede, de asemenea, parapet metalic zincat, cu o lungime 

totală de 27.545 ml. 

Plantare de indicatoare rutiere de orientare – panouri verticale  

 Lucrări de artă – reabilitare poduri existente - 2 bucăți 

Podurile identificate la următoarele poziții km vor fi reabilitate: 

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

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

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

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

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

Soluții constructive de remediere a degradărilor și deficiențelor pentru podurile care vor fi reabilitate: 

 1. Pod la km 3+505 peste pârâul Aiudului la Aiudul de Sus 

Se impune executarea următoarelor lucrări care urmăresc menținerea clasei inițiale de încărcare și 

funcționalitate a podului: 

 Elemente principale si secundare de rezistenta  

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

suprabetonare de minim 12 cm. 

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

 Spituiri grosiere la armăturile neacoperite, realizarea uniformizării culorii betonului. 

 Sferturi de con cu geometrie corectă și perete, scări, casiuri, rampe de acces la trotuare.  

 Albie, apărări de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului și rampe de acces la trotuare.  

 Lucrări de curățare și reprofilare albie. 

 Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 

 Se reconstruiește calea pe pod. De jos în sus se va așterne hidroizolația din membrane speciale pentru 

poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 Se vor executa trotuare denivelate cu parapet de siguranță H4b zincat și parapet pietonal metalic. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe, noi. 

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

Se impune executarea următoarelor lucrări care urmăresc menținerea clasei inițiale de încărcare și 

funcționalitate a podului: 
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 Elemente principale și secundare de rezistență  

 Placa de suprabetonare pe tablier cu amenajarea deverului + supralărgire în curbă fără trotuare 

pietonale.  

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

 Lucrări de protecție la culeea cu degradări la rostul elevație – fundație.  

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

 Albie, apărări de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului.  

 În albie se va executa un pereu din beton de 25 cm grosime, armat cu plase sudate și  prevăzut la 

capete cu pinteni din beton și blocaje de anrocamente.  

 Lucrări de curățare și reprofilare albie. 

 Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 

 Se reconstruiește calea pe pod. De jos în sus se va așterne hidroizolația din membrană specială pentru 

poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 Se vor executa trotuare denivelate cu parapeți de protecție de tip foarte greu. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe, noi. 

 

 Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului 

de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru 

aprobare. 

 Variantele constructive de realizare a investiției sunt descrise în cadrul capitolului 2.2.4.1. Scenarii 

propuse (minim două). În continuare, sunt detaliate caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul 

obiectivului de investiții pentru recomandata de către elaborator, respectiv Soluția 1. 

Având în vedere că proiectul de modernizare a drumului județean DJ 107I implică atât lucrări de intervenții, 

cât și lucrări de investiții, în cadrul acestui capitol sunt prezentate lucrările de investiții aferente investiției de 

bază (Capitolul 4 din devizul general). 

 Capitolul 4. Investiția de bază  

Lucrari de drum-investitii 

Alcătuire structura rutieră piste de cicliști: 

Sector I: km 0+000 – km 3+350 

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

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

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

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

 geotextil cu rol anticontaminant 

Alcătuire structura rutieră trotuare: 

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

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

 10.00 cm beton de ciment C30/37 

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

 Trotuarele vor fi prevăzute cu rampe speciale pentru persoanele cu dizabilități. 

 Se vor respecta prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare. 

 Scurgerea apelor 

Sector I - km 0+000 – km 3+350 

Preluarea apelor pluviale va fi asigurată printr-o rețea de canalizare proiectată, alcătuită din conducta cu 

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

Descărcarea apelor pluviale se va face în râul Aiud pe străzile: Popa Șapcă, Plăcintuța și Gorunului. 

Pentru epurarea apelor pluviale care spală poluanții depuși pe platforma drumului sunt prevăzute separatoare 

de hidrocarburi, astfel: 

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

 Semnalistica verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică 

Pentru sporirea siguranței pietonilor, la traversarea drumului județean  vor fi prevăzute la trecerile de pietoni 

indicatoare rutiere cu semnalistică de avertizare luminoasă verticală, cu alimentare fotovoltaică. 

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

circulației față de situația existentă, respectiv: 

 parapeți de protecție; 

 semnalistică orizontală și verticală; 

 semnalistică cu avertizare luminoasă pentru treceri de pietoni. 
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 Stații de autobuz 

Pe tronsonul de drum DJ107I au fost prevăzute 21 stații noi de autobuz, astfel: 

 Sector I: km 0+000 – km 3+350: 2 buc. (la km 0+280 pe partea dreaptă și la km 0+300 pe partea 

stângă) 

 Sector II: km 3+350– km 24+540: 5 buc. (la km 21+050 pe partea stângă, la km 22+440 pe partea 

dreaptă, la km 22+660 pe partea stângă, la km 23+500 pe partea stângă și la km 24+140 pe partea dreaptă) 

 Sector III: km 24+540 – km 43+510: 2 buc. (la km 35+505 pe partea dreaptă și la km 39+955 pe 

partea stângă) 

 Sector IV: km 43+510 – km 56+310: 2 buc. (la km 45+340 pe partea dreaptă și la km 48+240 pe 

partea stângă) 

 Sector V: km 56+310 – km 78+420: 10 buc. (la km 56+620 pe partea dreaptă, la km 58+590 pe 

partea stângă, la km 68+610 pe partea dreaptă, la km 68+740 pe partea stângă, la km 70+165 pe partea 

dreaptă, la km 70+315 pe partea stângă, la km 76+220 pe partea stângă, la km 76+320 pe partea dreaptă, la 

km 77+320 pe partea stângă și la km 77+720 pe partea dreaptă. 

 Lucrări de consolidări 

Pe traseul de drum studiat sunt necesare lucrări de sprijinire, consolidare sau protecție în funcție de 

geomorfologia terenului și formațiunile geologice întâlnite în amplasamentul lucrărilor, ale căror principale 

obiective sunt: 

 - asigurarea elementelor geometrice ale platformei drumului și a stabilității acesteia; 

 - execuția terasamentelor înalte în zonele rambleelor de pe traseu, la rampele podurilor și în zonele 

adiacente drumului; 

 - susținerea piciorului taluzelor de debleu alcătuite din pământuri deluviale;  

 - protecția taluzelor la debleele înalte stâncoase. 

De asemenea, se recomandă lucrări de amenajare în vederea extinderii platformei drumului și a unor lucrări 

de sprijinire (structuri de sprijin de rambleu). 

 Pentru asigurarea gabaritului drumului, conform cerințelor pentru un drum județean și pentru 

susținerea unor instabilități ale terenului, lucrările de consolidare prevăzute sunt: 

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

 - Structuri de sprijin din beton armat, cu console; 

 - Structuri de sprijin de căptușire debleu, din zidărie de piatră naturală sau din beton placat cu piatră 

naturală rezultată din excavațiile din zonă; 

 - Fundații adâncite de parapet din beton armat; 

 - Apărări de maluri din gabioane. 

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare față de situația existentă asupra solului, 

microclimatului, vegetației, faunei, zgomotului sau peisajului. 

Pe acest drum se vor executa lucrări de consolidări astfel:  

 Zid de rambleu h=2.5m, L=875ml; 

 Zid de debleu h=1.0m, L=26 ml; 

 Zid de debleu h=1.5m, L=2190ml; 

 Zid de debleu h=2.0m, L=25 ml; 

 Zid de rambleu în consola pe coloane, L=135 ml; 

 Zid de rambleu în consola, L=440 ml; 

 Zid de căptușire de debleu h=1.50 m, L=2795 ml; 

 Zid de gabioane, L=1190ml; 

 Fundație adâncită de parapet h=1m, L=13335 ml; 

 Fundație adâncită de parapet h=1.5m, L=2345 ml. 

 Lucrări de artă – poduri noi - 14 bucăți 

Podurile identificate la următoarele poziții km vor fi demolate și înlocuite cu poduri noi: 

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

 Sector II (km 3+350 – km 24+540): 1 pod nou (km 10+410, podeț dalat L=5m); 

 Sector III (km 24+540 – km 43+510) : 1 pod nou (podețul de la km 40+030 va fi demolat și în locul 

lui se va construi un pod); 

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

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

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

1. Pod la km 10+410, peste scurgere la Rîmeț 

Se va demola podul existent și se va înlocui cu un podeț dalat nou L=5.00m, înecat în rambleu, care să 

îndeplinească cerințele normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistență, al siguranței în 

exploatare și al circulației rutiere. 
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Elemente principale și secundare de rezistență  

 Tablierul podețului va fi alcătuit din 26 dale prefabricate tip D5 peste care se va executa rambleul 

drumului. 

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

 Infrastructurile vor fi realizate din elemente prefabricate din beton armat tip L2 așezate pe blocurile 

de fundare din beton simplu, executate în trepte. 

 Rezemarea elementelor prefabricate L2 pe blocurile de fundare și rezemarea dalelor tip D5 pe 

infrastructuri se va face prin intermediul unu pat de mortar . 

 Racordarea cu terasamentele se va face cu aripi prefabricate tip A3. 

Albie, apărări de maluri, rampe de acces  

 În albie, pe toată lungimea podețului, se va executa un pereu din beton de 25cm grosime, 

armat cu plase sudate și  prevăzut la capete cu pinteni din beton și blocaje de anrocamente. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 

 Structura rutieră pe podeț se va executa în aceeași alcătuire ca pe sectorul de drum pe care 

este amplasat podețul. 

 Se vor monta parapeți de protecție  tip H2 zincat la limita platformei. 

 

 

2. Pod la km 40+030 

Se impune demolarea podețului boltit existent și realizarea unui pod nou care să îndeplinească cerințele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistență, al siguranței în exploatare și al circulației 

rutiere. 

Podul proiectat va avea o singură deschidere simplu rezemată, L=8.00 m și lungimea totală de 10.90 m. 

Elemente principale și secundare de rezistență 

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT întorsʺ cu L=8.00 m si h=0.42 m, care să asigure parte 

carosabilă de 7.80 m + supralărgire, fără trotuare pietonale. 

 Podul va fi amplasat în curbă și va avea lățimea totală cuprinsă între 12.92 m si 13.10 m. 

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

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe câte 5 piloți forați de diametru 880 mm și 

lungimea de 15.00 m (lungimea forajului 17.10 m). Radierele au înălțimea de 1.20 m, elevațiile sunt 

masive,  prevăzute cu banchete de rezemare, zid de gardă și ziduri întoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordările cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevăzute scări 

și casiuri. 

Albie, apărări de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului.  

 Lucrări de curățare și reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 

 De jos în sus, calea va avea următoarea alcătuire: se va așterne hidroizolația din membrana 

specială pentru poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea părții carosabile se vor monta parapeți de siguranță de tip H4b zincați. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe. 

 3. Pod la km 44+878, peste Valea Runcului la Mogoș 

Se impune demolarea podului existent și realizarea unui pod nou care să îndeplinească cerințele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistență, al siguranței în exploatare și al circulației rutiere. 

Podul proiectat va avea o singură deschidere simplu rezemată, L=8.00 m și lungimea totală de 10.90 m. 

Elemente principale și secundare de rezistență  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT întorsʺ cu L=8.00 m și h=0.42 m, care să asigure parte 

carosabilă de 7.80 m + supralărgire și 2 trotuare pietonale denivelate cu lățimea de  1.00 m. 

 Podul va fi amplasat în curbă și va avea lățimea totală de 13.00 m. 

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

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe câte 5 piloți forați de diametru 880 mm și 

lungimea de 10.00 m (lungimea forajului 13.50 m). Radierele au înălțimea de 1.20 m, elevațiile sunt 

masive,  prevăzute cu banchete de rezemare, zid de gardă și ziduri întoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordările cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevăzute scări 

și casiuri. 

Albie, apărări de maluri, rampe de acces  
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 Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului și rampe de acces la 

trotuare.  

 Lucrări de curățare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 

 De jos în sus, calea va avea următoarea alcătuire: se va așterne hidroizolația din membrana 

specială pentru poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea părții carosabile se vor monta parapeți de siguranță de tip H4b zincați, iar la 

marginea trotuarului, parapeți pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe. 

 4. Pod la km 50+025, peste scurgere la Mogoș 

Se impune demolarea podului existent și realizarea unui pod nou care să îndeplinească cerințele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistență, al siguranței în exploatare și al circulației rutiere. 

Podul proiectat va avea o singură deschidere simplu rezemată, L=8.00 m și lungimea totală de 10.90 m. 

Elemente principale și secundare de rezistență  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT întorsʺ cu L=8.00 m și h=0.42 m, care să asigure parte 

carosabilă de 7.80 m și 2 trotuare pietonale denivelate cu lățimea de  1.50 m. 

 Podul va fi amplasat în aliniament și va avea lățimea totală de 11.30 m. 

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

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe câte 5 piloți forați de diametru 880 mm și 

lungimea de 15.00 m (lungimea forajului 17.10 m). Radierele au înălțimea de 1.20 m, elevațiile sunt 

masive,  prevăzute cu banchete de rezemare, zid de gardă și ziduri întoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordările cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevăzute scări 

și casiuri. 

Albie, apărări de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului și rampe de acces la 

trotuare.  

 În albie, se va executa un pereu din beton de 25 cm grosime,  prevăzut la capete cu pinteni 

din beton și blocaje de anrocamente. 

 Lucrări de curățare și reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 

 De jos în sus, calea va avea următoarea alcătuire: se va așterne hidroizolația din membrana 

specială pentru poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea părții carosabile se vor monta parapeți de siguranță de tip H4b zincați, iar la 

marginea trotuarului, parapeți pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe. 

 5. Pod la km 50+505, peste Valea Barnii la Mogoș 

Se impune demolarea podului existent și realizarea unui pod nou care să îndeplinească cerințele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistență, al siguranței în exploatare și al circulației rutiere. 

Podul proiectat va avea o singură deschidere simplu rezemată, L=8.00 m și lungimea totală de 10.90 m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT întorsʺ cu L=8.00 m și h=0.42 m, care să asigure parte 

carosabilă de 7.80 m și 2 trotuare pietonale denivelate cu lățimea de  1.50 m. 

 Podul va fi amplasat în aliniament și va avea lățimea totală de 11.30 m. 

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

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe câte 5 piloți forați de diametru 880 mm și 

lungimea de 15.00 m (lungimea forajului 17.10 m). Radierele au înălțimea de 1.20 m, elevațiile sunt 

masive,  prevăzute cu banchete de rezemare, zid de gardă și ziduri întoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordările cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevăzute scări 

și casiuri. 

Albie, apărări de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului și rampe de acces la 

trotuare.  

 În albie, se va executa un pereu din beton de 25 cm grosime,  prevăzut la capete cu pinteni 

din beton și blocaje de anrocamente. 

 Lucrări de curățare și reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 
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 De jos în sus, calea va avea următoarea alcătuire: se va așterne hidroizolația din membrana 

specială pentru poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea părții carosabile se vor monta parapeți de siguranță de tip H4b zincați, iar la 

marginea trotuarului, parapeți pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe. 

 6. Pod la km 57+420, peste Pârâul Mogoș la Mogoș 

Se impune demolarea podului existent și realizarea unui pod nou care să îndeplinească cerințele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistență, al siguranței în exploatare și al circulației rutiere. 

Podul proiectat va avea o singură deschidere simplu rezemată, L=24.00 m și lungimea totala de 28.10 m. 

Elemente principale și secundare de rezistență  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=24.00 m și h=0.93 m, care să asigure parte 

carosabilă de 7.80 m și 2 trotuare pietonale denivelate cu lățimea de  1.50 m. 

 Podul va fi amplasat în aliniament și va avea lățimea totală de 11.30 m. 

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

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe câte 5 piloți forați de diametru 880 mm și 

lungimea de 15.00 m (lungimea forajului 19.00 m). Radierele au înălțimea de 1.20 m, elevațiile sunt 

masive,  prevăzute cu banchete de rezemare, zid de gardă și ziduri întoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordările cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevăzute scări 

și casiuri. 

Albie, apărări de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului.  

 Lucrări de curățare și reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 

 De jos în sus, calea va avea următoarea alcătuire: se va așterne hidroizolația din membrana 

specială pentru poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea părții carosabile se vor monta parapeți de siguranță de tip H4b zincați, iar la 

marginea trotuarului, parapeți pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe. 

 7. Pod la km 62+685, peste scurgere la Mogoș 

Se impune demolarea podului existent și realizarea unui pod nou care să îndeplinească cerințele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistență, al siguranței în exploatare și al circulației rutiere. 

Podul proiectat va avea o singură deschidere simplu rezemată, L=8.00 m și lungimea totala de 10.90 m. 

Elemente principale și secundare de rezistență  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT întorsʺ cu L=8.00 m și h=0.42 m, care s asigure parte 

carosabilă de 7.80 m + supralărgire, fără trotuare pietonale. 

 Podul va fi amplasat în curbă și va avea lățimea totală de 13.00 m. 

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

 Infrastructuri din beton armat fundate direct. Fundațiile sunt alcătuite în două trepte și au 

înălțimea totală de 2.00 m, elevațiile sunt masive,  prevăzute cu banchete de rezemare, zid de gardă și 

ziduri întoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordările cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevăzute scări 

și casiuri. 

Albie, apărări de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului.  

 Lucrări de curățare și reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 

 De jos în sus, calea va avea următoarea alcătuire: se va așterne hidroizolația din membrana 

specială pentru poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea părții carosabile se vor monta parapeți de siguranță de tip H4b zincați. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe. 

 8. Pod la km 67+670 peste Valea Alba la Bucium 

Se impune demolarea podului existent și realizarea unui pod nou care să îndeplinească cerințele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistență, al siguranței în exploatare și al circulației rutiere. 

Podul proiectat va avea o singură deschidere simplu rezemată, L=12.00 m și lungimea totală de 14.70 m. 

Elemente principale și secundare de rezistență  
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 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT întorsʺ cu L=12.00 m și h=0.52 m, care să asigure parte 

carosabilă de 7.80 m și 2 trotuare pietonale denivelate cu lățimea de 1.50 m. 

 Podul va fi amplasat în aliniament și va avea lățimea totală de 11.30 m. 

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

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe câte 5 piloți forați de diametru 880 mm și 

lungimea de 10.00 m (lungimea forajului 16.00 m). Radierele au înălțimea de 1.20 m, elevațiile sunt 

masive,  prevăzute cu banchete de rezemare, zid de gardă și ziduri întoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordările cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite, iar în amonte mal drept cu un 

zid de sprijin de platformă cu lungimea de 10.00 m și înălțimea de 4.00 m. Pe taluze vor fi prevăzute 

scări și casiuri. 

Albie, apărări de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului și rampe de acces la 

trotuare.  

 Lucrări de curățare și reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 

 De jos în sus, calea va avea următoarea alcătuire: se va așterne hidroizolația din membrana 

specială pentru poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea părții carosabile se vor monta parapeți de siguranță de tip H4b zincați, iar la 

marginea trotuarului, parapeți pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe. 

 9. Pod la km 68+440, peste Valea Albă la Bucium 

Se impune demolarea podului existent și realizarea unui pod nou care să îndeplinească cerințele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistență, al siguranței în exploatare și al circulației rutiere. 

Podul proiectat va avea o singură deschidere simplu rezemată, L=15.00 m și lungimea totală de 18.64 m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=15.00 m și h=0.93 m, care să asigure parte 

carosabilă de 7.80 m și 2 trotuare pietonale denivelate cu lățimea de  1.50 m. 

 Podul va fi amplasat în aliniament și va avea lățimea totală de 11.30 m. 

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

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe câte 5 piloți forați de diametru 880 mm și 

lungimea de 10.00 m (lungimea forajului 15.50 m). Radierele au înălțimea de 1.20 m, elevațiile sunt 

masive,  prevăzute cu banchete de rezemare, zid de gardă și ziduri întoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 În aval, racordările cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite, iar în amonte vor fi 

executate ziduri de sprijin cu L=25.00 m și h=4.00 m pe malul stâng și L=35.00m și h=3.00 m pe 

malul drept. Pe taluze vor fi prevăzute scări și casiuri. 

 

Albie, apărri de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului și rampe de acces la 

trotuare.  

 Lucrări de curățare și reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 

 De jos în sus, calea va avea următoarea alcătuire: se va așterne hidroizolația din membrana 

specială pentru poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea părții carosabile se vor monta parapeți de siguranță de tip H4b zincați, iar la 

marginea trotuarului, parapeți pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe. 

 10. Pod la km 70+115, peste Valea Șesii la Bucium 

Se impune demolarea podului existent și realizarea unui pod nou care să îndeplinească cerințele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistență, al siguranței în exploatare și al circulației rutiere. 

Podul proiectat va avea o singură deschidere simplu rezemată, L=12.00 m și lungimea totală de 16.53 m. 

Elemente principale și secundare de rezistență  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT întorsʺ cu L=12.00 m și h=0.52 m, care să asigure parte 

carosabilă de 7.80 m și 2 trotuare pietonale denivelate cu lățimea de  1.50 m. 

 Podul va fi amplasat în aliniament și va avea lățimea totală de 11.30 m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 
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 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe câte 5 piloți forați de diametru 880 mm și 

lungimea de 15.00 m (lungimea forajului 20.50 m). Radierele au înălțimea de 1.20 m, elevațiile sunt 

masive,  prevăzute cu banchete de rezemare, zid de gardă și ziduri întoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

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

Albie, apărări de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului și rampe de acces la 

trotuare.  

 Lucrări de curățare și reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 

 De jos în sus, calea va avea următoarea alcătuire: se va așterne hidroizolația din membrana 

specială pentru poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea părții carosabile se vor monta parapeți de siguranță de tip H4b zincați, iar la 

marginea trotuarului, parapeți pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe. 

 11. Pod la km 73+065, peste Valea Buciumanilor la Bucium 

Se impune demolarea podului existent și realizarea unui pod nou care să îndeplinească cerințele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistență, al siguranței în exploatare și al circulației rutiere. 

Podul proiectat va avea o singură deschidere simplu rezemată, L=15.00 m și lungimea totală de 19.14 m. 

Elemente principale și secundare de rezistență  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=15.00 m și h=0.93 m, care să asigure parte 

carosabilă de 7.80 m și 2 trotuare pietonale denivelate cu lățimea de  1.50 m. 

 Podul va fi amplasat în aliniament și va avea lățimea totală de 11.30 m. 

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

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe câte 5 piloți forați de diametru 880 mm și 

lungimea de 10.00 m (lungimea forajului 15.60 m). Radierele au înălțimea de 1.20 m, elevațiile sunt 

masive,  prevăzute cu banchete de rezemare, zid de gardă și ziduri întoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordările cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevăzute scări 

și casiuri. 

Albie, apărări de maluri, rampe de acces  

Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului și rampe de acces la trotuare.  

Lucrări de curățare și reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 

 De jos în sus, calea va avea următoarea alcătuire: se va așterne hidroizolația din membrana 

specială pentru poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea părții carosabile se vor monta parapeți de siguranță de tip H4b zincați, iar la 

marginea trotuarului, parapeți pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe. 

 12. Pod la km 75+500, peste Valea Buciumanilor la Bucium 

Se impune demolarea podului existent și realizarea unui pod nou care să îndeplinească cerințele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistență, al siguranței în exploatare și al circulației rutiere. 

Podul proiectat va avea o singură deschidere simplu rezemată, L=15.00 m și lungimea totală de 18.64 m. 

Elemente principale și secundare de rezistență  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=15.00 m și h=0.93 m, care să asigure parte 

carosabilă de 7.80 m și 2 trotuare pietonale denivelate cu lățimea de  1.50 m. 

 Podul va fi amplasat în aliniament și va avea lățimea totală de 11.30 m. 

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

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe câte 5 piloți forați de diametru 880 mm și 

lungimea de 15.00 m (lungimea forajului 15.60 m). Radierele au înălțimea de 1.20 m, elevațiile sunt 

masive,  prevăzute cu banchete de rezemare, zid de gardă și ziduri întoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

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

Albie, apărări de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului și rampe de acces la 

trotuare.  

 Lucrări de curățare și reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 
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 De jos în sus, calea va avea următoarea alcătuire: se va așterne hidroizolația din membrana 

specială pentru poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea părții carosabile se vor monta parapeți de siguranță de tip H4b zincați, iar la 

marginea trotuarului, parapeți pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe. 

 13. Pod la km 76+145, peste Valea Abruzelului la Bucium Sat 

Se impune demolarea podului existent și realizarea unui pod nou care să îndeplinească cerințele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistență, al siguranței în exploatare și al circulației rutiere. 

Podul proiectat va avea o singură deschidere simplu rezemată, L=12.00 m și lungimea totala de 14.63 m. 

Elemente principale și secundare de rezistență  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT întorsʺ cu L=12.00 m și h=0.52 m, care să asigure parte 

carosabilă de 7.80 m + supralărgire și un trotuar pietonal denivelat cu lățimea de 1.50 m. 

 Podul va fi amplasat în curbă și va avea lățimea totală de 11.80 m. 

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

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe câte 5 piloți forați de diametru 880 mm și 

lungimea de 15.00 m (lungimea forajului 15.60 m). Radierele au înălțimea de 1.20 m, elevațiile sunt 

masive,  prevăzute cu banchete de rezemare, zid de gardă și ziduri întoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

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

Albie, apărări de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului și rampe de acces la 

trotuar.  

 În albie se va executa un pereu în trepte, din beton de 25 cm grosime, armat cu plase sudate și  

prevăzut la capete cu pinteni din beton și blocaje de anrocamente.  

 Lucrări de curățare și reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 

 De jos în sus, calea va avea următoarea alcătuire: se va așterne hidroizolația din membrana 

specială pentru poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea părții carosabile se vor monta parapeți de siguranță de tip H4b zincați, iar la 

marginea trotuarului, parapeți pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe. 

 14. Pod la km 78+155, peste Pârâul Abrud la Bucium Sat 

Se impune demolarea podului existent și realizarea unui pod nou care să îndeplinească cerințele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistență, al siguranței în exploatare și al circulației rutiere. 

Podul proiectat va avea o singură deschidere simplu rezemată, L=27.00 m și lungimea totală de 32.54 m. 

Elemente principale și secundare de rezistență  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=27.00 m și h=1.03 m, care să asigure parte 

carosabilă de 7.80 m și 2 trotuare pietonale denivelate cu lățimea de  1.50 m. 

 Podul va fi amplasat în aliniament și va avea lățimea totală de 11.30 m. 

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

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe câte 8 piloți forați de diametru 880 mm și 

lungimea de 10.00 m (lungimea forajului 14.00 m). Radierele au înălțimea de 1.20 m, elevațiile sunt 

masive,  prevăzute cu banchete de rezemare, zid de gardă și ziduri întoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordările cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevăzute scări 

și casiuri. 

Albie, apărări de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu lățime corespunzătoare lățimii podului și rampe de acces la 

trotuar.  

 Lucrări de curățare și reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeți pietonali și de siguranță, dispozitive pentru rosturi 

 De jos în sus, calea va avea următoarea alcătuire: se va așterne hidroizolația din membrana 

specială pentru poduri, șapa de protecție a hidroizolației, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea părții carosabile se vor monta parapeți de siguranță de tip H4b zincați, iar la 

marginea trotuarului, parapeți pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatație etanșe. 

 

 



 

39 



 

40 

Anexa  nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 4 din 6 ianuarie 2017 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - 

Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - 

Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” 

 

1. Indicatori economici: 

     - valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 188.150.369,29 lei, echivalent 41.651.990,37 euro 

            în care C+M (inclusiv TVA):   163.548.755,42 lei, echivalent 36.205.781,72 euro 

- durata de execuție estimată: 48 de luni 

 

2. Indicatori tehnici:  

      - lungimea totală a drumului modernizat: 78,42 km 

      - șanțuri de pământ: 16.255m 

      - șanțuri de beton: 73.885 m 

      - rigola ranforsată: 3.525 m 

      - parapet metalic: 27.545 m 

      - consolidări (ziduri de sprijin, zid de gabioane, fundații adâncite parapet): 23.356 m 

 

Sector I: km 0+000 – km 3+350: 

- lungime drum județean modernizat conectat la TEN-T: L = 3,350 km 

- piste de biciclete: 6.700 mp 

- suprafața trotuare modernizate/ realizate: 11.910 mp 

- stații transport public: 2 buc. 

Sector II: km 3+350– km 24+540: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 21,190 km 

- suprafața trotuare modernizate/ realizate: 530 mp 

- stații transport public: 5 buc. 

- podețe tubulare:37 buc. 

- pod nou (podeț dalat L=5m): 1buc. 

- poduri reabilitate: 1 buc. 

Sector III: km 24+540 – km 43+510: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 18,970 km 

- suprafața trotuare modernizate/ realizate: 170 mp 

- stații transport public: 2 buc. 

- podețe tubulare: 60 buc. 

- podeț dalat L=5m: 2 buc. 

- poduri noi:1 buc. 

Sector IV: km 43+510 – km 56+310: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 12,800 km 

- stații transport public : 2 buc.  

- podețe tubulare:27 buc. 

- podeț dalat L=5m: 2 buc. 

- poduri noi:3 buc. 

Sector V: km 56+310 – km 78+420: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 22,110 km 

- stații transport public : 10 buc. 

- podețe tubulare: 60 buc. 

- poduri reabilitate: 1 buc. 

- podeț dalat L=2m: 9 buc. 

- podeț dalat L=3m: 3 buc. 

- podeț dalat L=5m:1 buc. 

-     poduri noi: 9 buc. 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind promovarea căii de atac a recursului împotriva Sentinței civile nr. 3492/2016  

pronunțată de Tribunalul Cluj în ședința publică din data de 18 noiembrie 2016, 

 în dosarul nr. 10815/117/2013 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „de îndată” în data de 6 ianuarie  2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind promovarea căii de atac a recursului împotriva Sentinței civile nr. 

3492/2016 pronunțată de Tribunalul Cluj în ședința publică din 18 noiembrie 2016, în dosarul 

nr.10815/117/2013; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind promovarea căii de atac a recursului 

împotriva Sentinței civile nr. 3492/2016 pronunțată de Tribunalul Cluj în ședința publică din 18 noiembrie 

2016, în dosarul nr.10815/117/2013; 

-  raportul de specialitate nr. 195/05.01.2017 al Direcţiei juridică şi relaţii publice;  

Luând în considerare motivarea Sentinței civile  nr. 3492/2016  pronunțată de Tribunalul Cluj în 

ședința publică din data de 18 noiembrie 2016, în dosarul nr. 10815/117/2013; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 21 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 483 și urm. din Legea nr. 134/2010  privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă promovarea căii de atac a recursului împotriva Sentinței civile nr. 3492/2016 

pronunțată de Tribunalul Cluj în ședința publică din data de 18 noiembrie 2016, în dosarul nr. 

10815/117/2013. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei juridică și relații publice 

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, Direcţiei juridică și relații publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                       Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU   

 

  

     

 

 

 

 

 

 

Nr. 5 

Alba Iulia, 6 ianuarie 2017   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

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 întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- 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; 

- 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; 

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

juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. f, 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. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

Nr. 6 

Alba Iulia,  26 ianuarie 2017       
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

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

 a mandatului consilierului judeţean Răcuci Claudiu Vasile  

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

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

normale, a mandatului consilierului judeţean Răcuci Claudiu Vasile; 

- 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; 

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

juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. f, 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. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

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 întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere : 

- 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; 

 - 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. 6/26 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; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de validare a mandatelor 

consilierilor județeni; 

 Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

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 întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- 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; 

 - 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. 7/26 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; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de validare a mandatelor 

consilierilor județeni; 

 Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la constatarea desființării Camerei Agricole Județene Alba 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26  ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la constatarea desființării Camerei Agricole Județene Alba; 

 - 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; 

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

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. 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 și a municipiului București;  

 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 și 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. 

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

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, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- 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; 

- 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. 

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

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. 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 

 

Art. 2. 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. 

 

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

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 întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26  ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - 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; 

 - 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”; 

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

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c din Legea 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”. 
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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. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

Nr. 12 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

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 întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- 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”; 

 - 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”;  

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120 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. 

 

                                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU         
Nr. 13 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

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 întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie  2017; 

  Luând în dezbatere: 

 - 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; 

           - 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; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

- art. 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 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 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. 
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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. 

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                              Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

Nr. 14 

Alba Iulia,  26  ianuarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanţării reabilitării  

Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertății 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 Națională 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 reprezintă un moment de 

importanță maximă în istoria românilor.  

  In acest context Blajul a devenit un important centru al conştiinţei naţionale româneşti, rol asumat 

şi prețuit de către toți românii. 

  Dimensiunile proiectului de celebrare a 100 de ani de la Marea Unire şi a sărbătoririi a 170 de ani 

de la Adunarea Națională de la 1848 de pe Câmpia Libertății Blaj, în perioada 2016-2022, impun, la nivelul 

Județului Alba, o colaborare largă şi susținută 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 încredere spre viitor. 

  Așa 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 în vedere rolul Consiliului Județean 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 lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. 

Luând în considerare prevederile  Programul de guvernare 2017-2020, care specifică faptul că: 

- „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, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării reabilitării Monumentului istoric 

„Ansamblul Câmpia Libertății Blaj” ; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării reabilitării 

Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertății Blaj” ; 
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- 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, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 1142/19 ianuarie 2017 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

 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, republicată, cu modificările şi completările 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 aprobă asigurarea cofinanțării acordate din bugetul local al Judeţului Alba pe anul 

2017, alături de municipiul Blaj, pentru reabilitarea Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertății 

Blaj” prin realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății și împrejmuire”. 

Art. 2. Cofinanţarea Județului Alba este în sumă de 3.000.000 lei din valoarea totală a  proiectului 

„Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății și împrejmuire”, 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, Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean Alba.  

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 15 

Alba Iulia,  26  ianuarie 2017  
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 15/26 ianuarie 2017    

 

     

 

 

Reabilitare Monumentul istoric „Ansamblul Câmpia Libertății Blaj”  

 

Cofinanţarea Județului Alba în sumă de 3.000.000 lei, din: 

 

  

 

 Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății și împrejmuire 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 
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ROMÂNIA                                                    

JUDEŢUL ALBA                                          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor judeţene, administrate de 

 Consiliul Judeţean Alba la 31 decembrie 2016 
 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor judeţene, administrate 

de  Consiliul Judeţean Alba la 31 decembrie 2016; 

 - 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; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 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. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 16 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 
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Anexa  la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 16 /26 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 
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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 - 

Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș  
22,000 

0+000 
11,550     6,00 DN 1, 

DN 14 B 

T B 
11+550 

11+550   6,556   6,00 E M 
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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 - 
37,500 

0+000 
11,500     6,00 

DJ 107 

H; DJ 
M B 

11+500 
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Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107 I (Bîrleşti) 11+500 
6,200     6,00 

107 I  
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 
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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 
M B 

6+700 
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106 F 

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 
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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 
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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. 
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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 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

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 întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul 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; 

- expunerea de motive la proiectul 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; 

- 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”; 

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

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă Strategia de tarifare pentru serviciile de apă şi apă uzată 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. 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 17 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017  
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Anexa  la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 17 /26 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:  

  

  

  

  

  

 

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. 
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 „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). 
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 În graficul următor este prezentată evoluția indicelui de suportabilitate al populației (procentul din 

venitul familiei medii plătit pentru factura de apă și canalizare): 

 

 
 

 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:   

 

 

=  

2.00%

2.50%

3.00%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Prognoza indicelui de suportabilitate - Scenariul "Cu Proiect"

Indicele de suportabilitate - familia medie
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  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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

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

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

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

Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 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.  

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

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

socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a 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. 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU                                                                 

 

Nr. 18 

Alba Iulia,  26 ianuarie 2017 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 18/26 ianuarie 2017 sunt 

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

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

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- 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.  

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

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

socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a 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. 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr. 19 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 19 /26 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 
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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 
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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 

  

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

- 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. 

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

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

sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a şi art. 91 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările 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. 

 

                                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

 

Nr. 20 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017



 

78 

Anexa nr. 1 la Hotărârea 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 20 /26 ianuarie 2017 

ORGANIGRAMA CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

Total posturi: 59, din care 

5 posturi conducere 

54 posturi execuție 
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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 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 20 /26 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 



 

80 

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 

 

 

                                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        
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Anexa nr. 3 la Hotărârea 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 20 /26 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 
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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; 
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 (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: 
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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; 
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               (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 
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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 
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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;  
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 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. 
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              (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 
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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. 
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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. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenței Comisiei de concurs, a Comisiei de soluționare a contestațiilor și a 

secretariatului comisiei de concurs, pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, 

care va fi organizat în vederea încredințării managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 

Alba 

 

 

Consiliul Județean Alba întrunit în ședința ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de concurs, a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, pentru desfășurarea concursului de 

proiecte de management, ce se va organiza în vederea încredințării managementului Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de 

concurs, a Comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, pentru 

desfășurarea concursului de proiecte de management, ce se va organiza în vederea încredințării 

managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 637 din 12 ianuarie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a 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
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 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. 

  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                       Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU        
 

 

 

 

 

Nr. 21 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

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 întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017;

 Luând în dezbatere: 

- 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; 

 - 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; 

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

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

tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă Caietul de obiective pentru pregătirea concursului de proiecte de management 

la 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. 

  

                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 22 

Alba Iulia,  26 ianuarie 2017   
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Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 22/26 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). 
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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. 
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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.  
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 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  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia


 

99 

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 

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 

programului 

Denumirea 

proiectului 

Buget 

prevăzut pe 

program (lei) 

Buget 

consumat la 

finele anului  

(lei) 

Anul 2013 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizării 

serviciilor 

informatizate 

pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea 

sistemului informatic 

- Biblionet 

10950 1800 

2. Lectură 

publică 

Program 

dedicate 

promovării 

imaginii și 

serviciilor 

instituției în 

comunitate și 

6 - Zilele Bibliotecii 

Județene „Lucian 

Blaga” Alba Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, 

cartea 

- Dacă e joi, e poezie și 

36000 18828 
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implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificarea 

patrimoniului 

cultural și 

spiritual 

cafea 

- Caravana culturală 

- Premii Revista 

ACASĂ 

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 

spațiul 

național și 

european 

5 - Festivalul 

International „Lucian 

Blaga” 

- Lucian Blaga – ediții 

multilingve 

- Spațiu mioritic - 

spațiu european 

- Cărți pentru românii 

de pretutindeni 

- Constelația 

Eminescu;  

- Festival-concurs 

„Ocrotiți de 

Eminescu” 

185000 143700 

6. Comunicare și 

formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

competențelo

r 

profesionale 

și de 

comunicare 

1 - O viziune asupra 

rolului bibliotecii 

publice 

-  

10000 0 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialului 

cultural și 

creativ al 

oamenilor de 

cultură din 

județ și din 

țară 

13 - Colocviile romanului 

românesc 

contemporan 

Festivalul 

Internaţional de 

epigrame, caricatură 

şi umor  

- Colocviile de 

literatură şi arte Aiud 

- Festival Internaţional 

de literatură „Alb 

Umor” 

- Zilele culturale 

0 187335 
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„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 

Anul 2014 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizării 

serviciilor 

informatizate 

pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea 

sistemului informatic 

- Biblionet 

6800 1800 

2. Lectură 

publică 

Program 

dedicat 

promovării 

imaginii și 

serviciilor 

instituției în 

comunitate și 

implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificarea 

patrimoniului 

cultural și 

spiritual 

3 - Zilele Bibliotecii 

Județene „Lucian 

Blaga” Alba Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, 

cartea 

- Dacă e joi, e poezie și 

cafea 

- Caravana culturală 

-  

20500 14800 

3.  Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Program 

dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor de 

documente 

prin achiziție 

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 

3 - Festivalul 

International „Lucian 

Blaga” 

- Lucian Blaga – ediții 

multilingve 

105500 79417 
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spațiul 

național și 

european 

- Cărți pentru românii 

de pretutindeni 

-  

6. Comunicare și 

formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

competențelo

r 

profesionale 

și de 

comunicare 

1 - O viziune asupra 

rolului bibliotecii 

publice 

-  

2000 2000 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialului 

cultural și 

creativ al 

oamenilor de 

cultură din 

județ și din 

țară 

8 - Colocviile romanului 

românesc 

contemporan 

Festivalul 

Internaţional de 

epigrame, caricatură 

şi umor  

- Colocviile de 

literatură şi arte Aiud 

- Festival Internaţional 

de literatură „Alb 

Umor” 

- Zilele culturale 

„Liviu Rebreanu” 

Aiud 

- Colocviul tinerilor 

scriitori 

- Vârstele poeziei 

- Gala poeziei 

românești 

0 120805 

Anul 2015 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizării 

serviciilor 

informatizate 

pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea 

sistemului informatic 

- Biblionet 

3500 1800 

2. Lectură 

publică 

Program 

dedicate 

promovării 

imaginii și 

serviciilor 

instituției în 

comunitate și 

implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificarea 

patrimoniului 

cultural și 

spiritual 

3 - Zilele Bibliotecii 

Județene „Lucian 

Blaga” Alba Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, 

cartea 

-  

16500 13512 

3.  Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Program 

dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor de 

documente 

prin achiziție 

și donație 

1 - Înnoirea și 

diversificarea 

colecțiilor din 

bibliotecă 

200000 321993 
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4. Biblioteca - 

Centru 

cultural și 

educațional 

Program 

destinat 

facilitării 

accesului la 

cultură și 

stimulării 

activităților 

conexe 

actului 

cultural în 

comunitate   

5 - Târgul de carte Alba 

Transilvana 

- Educație și lectură în 

biblioteca publică 

- Creativitate în spațiul 

francofon 

- Să ne cunoaștem 

valorile.  

- Cărțile își au destinul 

lor 

200000 183151 

5. Promovarea 

valorilor 

culturii 

române în 

lume 

Program 

destinat 

diseminării 

culturii scrise 

românești în 

spațiul 

național și 

european 

2 - Lucian Blaga – ediții 

multilingve 

- Cărți pentru românii 

de pretutindeni 

-  

70000 60763 

6. Comunicare și 

formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

competențelo

r 

profesionale 

și de 

comunicare 

- - O viziune asupra 

rolului bibliotecii 

publice 

-  

0 0 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialului 

cultural și 

creativ al 

oamenilor de 

cultură din 

județ și din 

țară 

13 - Colocviile romanului 

românesc 

contemporan 

- Colocviile de 

literatură şi arte Aiud 

- Festival Internaţional 

de literatură „Alb 

Umor” 

- Festivalul ”Dilema 

Veche” 

- Zilele culturale 

„Liviu Rebreanu” 

Aiud 

- Colocviul tinerilor 

scriitori 

- Vârstele poeziei 

- Lansări de carte 

- Gala poeziei 

românești 

- Adunarea Generală 

ASTRA 

- Revista Discobolul 

25 

- Simpozionul „Dorin 

Pavel” 

- Dialoguri. Întâlniri 

memorabile 

314215 278479 

 

Capitolul V - Sarcini pentru management 

 Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 

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

târguri, workshop-uri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, festivaluri etc.); 
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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. 
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   Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale 

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

 

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

privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 

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

comunităţi; 

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

ameninţări); 

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

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

informare); 

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

  6. profilul beneficiarului actual. 

 

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

  2. concluzii: 

  2.1. reformularea mesajului, după caz; 

  2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

 

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

caz: 

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

  2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

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

externalizate; 

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

propuneri de îmbunătăţire; 

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

continuităţii procesului managerial. 

 

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

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

solicitate/obţinute de la instituţie: 

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

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

cheltuieli de capital); 

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

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

instituţie: 

Nr. 

Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

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

     

   

   

   

 Total Total Total  

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

instituţiei: 

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

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

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

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

practicate; 

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

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

autorităţi publice locale; 
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  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. 

Crt

. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire

a 

proiectulu

i 

Buget 

prevăzut pe 

program (lei) 

Primul an de management 

1.      

…      
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…      

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 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba 

 

 Consiliul Judeţean Alba,  întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26  ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Alba; 

 - 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; 

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

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

protecție socială; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 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. 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 23 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de restructurare a centrelor rezidenţiale  

destinate persoanelor adulte cu handicap din Judeţul Alba în perioada 2017 – 2020 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a centrelor rezidenţiale 

destinate persoanelor adulte cu handicap din Judeţul Alba în perioada 2017 – 2020; 

 - 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. 

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

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

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 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. 
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Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 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. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr. 24 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 

Anexa  la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 24 /26 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.  
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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 
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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 
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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 

beneficia

ri 

Perioada de 

instituţionaliza

re 

de peste 35 ani 

Perioada de 

instituţionaliza

re 

25 - 34 ani 

Perioada de 

instituţionaliza

re 

15 - 24 ani 

Perioada de 

instituţionaliza

re 

5 - 14 ani 

Perioada de 

instituţionaliza

re 

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. 

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.  

Nr. total de beneficiari 

instituţionalizaţi la 

CRRN Galda de Jos la 1 

septembrie 2016 

 

 

Gradul grav 

 

 

Gradul accentuat 

 

 

Gradul mediu 

269 39 204 26 
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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 
 

Arii de 

intervenţ

ie/ 

direcţii 

de 

acţiune 

Grup 

ţintă 
Obiectiv Activităţi 

Cost 

estimativ 

Termen de 

finalizare 

Responsabilităţi

, parteneri 

 

 
 

Înfiinţarea unui centru 

de recuperare şi 

reabilitare  a 

persoanelor cu 

handicap Sâncrai 

1,5 -2 mil. 

euro 
2018 

DGASPC Alba 

CL 

 

 

 

Recompartimentarea 

spaţiilor de cazare la 

CRRN Galda şi CIA  

conform standardelor 

de calitate în vigoare 

600.000 

euro 
2020 

DGASPC Alba 

Consiliul local 
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G
a
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a
 d

e 
J
o
s 

Persoanel

e cu 

handicap 

aflate în 

Centrul 

de 

Recupera

re şi 

Reabilitar

e 

Neuropsi

hiatrică 

Galda de 

Jos 

 

Personalu

l din 

unităţile 

funcţional

e ale 

DGASPC 

Alba 
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u
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a 
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ă 
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a 

d
e 
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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 

 

2018 

DGASPC Alba 

CL 

ONG 

Universitatea „1 

Decembrie 1918” 

Alba Iulia  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean  

de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba 
 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba; 

      - 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; 

Luând în considerare prevederile: 

- art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 69 din 27 martie 2008 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, a 

Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a 

Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, în 

judeţul Alba; 

- 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; 

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

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

interinstituțională și mediu de afaceri; 

       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 art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 69 din 27 martie 

2008, își încetează aplicabilitatea. 
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 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.  

 

                                 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  
 

 

 

 

Nr. 25 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 25 /26 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; 
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 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 ansamblurile 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. 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;  
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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 atribuţiilor, competenţelor şi 

drepturilor ce îi revin conform legii, ca efectuarea serviciului să se realizeze în condiţii 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; 
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 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. 
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  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; 
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 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; 
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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 autovehicule 

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; 
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 - 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; 



 

124 

- 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 
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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. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

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 întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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; 

      - 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. 26/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

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

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

interinstituțională și mediu de afaceri; 

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. 
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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.  

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

Nr. 26 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

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

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

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

nr. 59/2016, nr. 61/2016, nr. 115/2016 și nr. 241/2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

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

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

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

155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016 , nr. 61/2016, nr. 115/2016 și nr. 241/2016; 

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

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

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

61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016 , nr. 61/2016, 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. 

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

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

interinstituțională și mediu de afaceri; 

       Având în vedere prevederile: 

       - art. 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 
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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.  

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 27 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 
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Anexa  la Hotărârea  

                                                                                                                                             Consiliului Județean Alba nr. 27 /26 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 

Capacitat

e 

minimă 

de 

transpor

t 

(locuri) 

Nr. vehicule 

Necesare 

Program circulaţie Zilele în 

care 

circulă Autog. 

/loc. 

Localitate 

intermediar

ă 

Autog. 

/loc. 

activ

e 

rezer- 

ve 

 

Dus Întors 

Plecar

e 

Sosire Plecare Sosire 

 

 

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

02 02 006 Aiud Teiuş Alba Iulia 32 13 23 2 1 05:50 06:40 06:40 07:30 1,2,3,4,5 

           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) 

 

 

         PREŞEDINTE, 

        Ion DUMITREL 

                                                                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                                                                                                                          Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

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, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- 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; 

- 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; 

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

strategii; 

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 

 

HOTĂRÂRE 

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.  

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,   

                        Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 28 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 



 

132 

Anexa  la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 28 /26 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 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului activităţilor 

de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pe anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor de cooperare externă al 

Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2017; 

- 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; 

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

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

afaceri; 

 Având în vedere prevederile art. 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 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 29 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 

  



 

134 

 

 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 29/26 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. 

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; 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

aşteptate 

- 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. 

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 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

aşteptate 

 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. 

 

 

                                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

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 întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017. 

Luând în dezbatere: 

- 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; 

 - 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; 

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

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

ordine publică; 

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 
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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. 

 

                                                                                                                    

 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

 

 

 

                                                                                        

Nr. 30 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2017,  

din excedentul înregistrat la 31 decembrie 2016 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2017, din 

excedentul înregistrat la 31 decembrie 2016; 

- 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; 

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

strategii; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, 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. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    

     

  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 31 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului 

Județean Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 1159/19 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.  8/26 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.  9/26 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; 

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

locală, juridică și ordine publică; 

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 Fulea Dumitru 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 Fulea Dumitru, 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. 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea componenței nominale a  

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Județean Alba; 

 - 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.  6/26 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.  8/26 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.  7/26 ianuarie 2017 privind constatarea încetării de 

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

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  9/26 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; 

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

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

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

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

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 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  
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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 

Morar Lucian Mihai 

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. Comisiile de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii și nr. 5 

Comisia cooperare interinstituțională și mediu de afaceri vor 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. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017;

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Județului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 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. 7/26 ianuarie 2017 privind constatarea încetării de 

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

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/26 ianuarie 2017 privind alegerea unui 

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare: 

- declarația verbală a domnului Fulea Dumitru (declarat ales în funcția de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba în urma votului secret al majorității consilierilor județeni în funcție) din care 

rezultă că renunță la funcția de membru (și implicit de președinte) al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba (declarație menționată în Procesul verbal al ședinței); 

- adresa nr. 13/25 ianuarie 2017 a Partidului Național Liberal – Filiala Alba; 

- propunerile efectuate în cadrul ședinței cu privire la nominalizarea membrilor – consilieri 

județeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică; 

- votul secret exprimat de consilierii județeni; 

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

juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17 - 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de 

ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. 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 constată încetarea calității de membru (și implicit de președinte) al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Dumitru FULEA - declarat 
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ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba în urma votului secret al majorității 

consilierilor județeni în funcție. 

Art. 3. Se declară vacante locurile de consilieri județeni deținute de domnul Răcuci Claudiu 

Vasile  și domnul Fulea Dumitru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba. 

Art. 4. Nominalizează în calitate de membrii ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, pe 

domnii consilieri județeni Hațegan Marius Nicolae și Albani – Rocchetti Simone din partea Partidului 

Național Liberal și validează desemnarea acestora.   

Art. 5. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba este 

următoarea: 

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 

 Marius Nicolae HAȚEGAN- consilier judeţean 

 Simone ALBANI – ROCCHETTI - 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. 6. 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. 7. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 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, Fulea Dumitru, Hațegan Marius Nicolae și 

Albani – Rocchetti Simone, Direcţiei juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Biroului 

resurse umane și Compartimentului Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, 

monitorizare situații de urgență din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Nr. 34 

Alba Iulia,  26 ianuarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 5/28 ianuarie 2016 privind 

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii   

și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare  

Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă „de îndată”, publică, în data de 31 ianuarie  2017; 

  Luând în dezbatere : 

  - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 5/28 

ianuarie 2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii și a cotei de 

cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba 

Iulia - SALA UNIRII”; 

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

Județean Alba nr. 5/28 ianuarie 2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenţii și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al 

Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”; 

- raportul de specialitate nr. 1553/27 ianuarie 2017 al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 5/28 ianuarie 2016 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii și a cotei de cofinanțare la 

obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 

UNIRII”; 

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

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 10 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

- art. 291 alin. 1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; 

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

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

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

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

intervenții”; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenţii  la obiectivul 

„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”, 

cu indicatorii tehnico-economici, după actualizarea TVA, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă cota de cofinanțare din bugetul Județului Alba prin Consiliul Județean Alba în 

valoare de 227.192,82 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Serviciul pentru implementarea Programului 

Alba - Romania 100 și Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 4. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

5/28 ianuarie 2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii și a cotei de 
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cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba 

Iulia - SALA UNIRII” își încetează aplicabilitatea. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, și Serviciului pentru implementarea Programului 

Alba-România 100 din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    ION DUMITREL                   Vasile BUMBU         

 

 

 

Nr. 35 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2017 

Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 35/31 ianuarie 2017    

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„REFUNCȚIONALIZARE ȘI REABILITARE 

 MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII  

ȘI SALA UNIRII ALBA IULIA- SALA UNIRII” 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al 

Unirii și Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII” 

 

2. Proiectant: S.C. MEGAVOX PROIECT SRL Cluj Napoca 

 

3. Beneficiarul obiectivului: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, strada Mihai Viteazu, nr. 12 

 

5. Indicatori tehnico - economici:  

 - valoarea totală a investiţiei este de 10.109.151,15  lei, cu TVA inclus  

- durata de execuţie a obiectivului: 24 luni  

- suprafaţa construită: 1.467 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 3.577 mp 

- regim de înălțime: S+P+1+M 

 

6. Finanţarea investiţiei: 

9.881.958,33 lei  - bugetul de stat (sume alocate prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28 / 2013)  

227.192,82 lei  - bugetul local (cofinanțare a Județului Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba). 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    ION DUMITREL                     Vasile BUMBU         
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „de îndată” 

pe data de 6 ianuarie 2017 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 122/5 ianuarie 2017 al Direcției juridică și relații publice din cadrul 

aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la oportunitatea convocării 

Consiliului Județean Alba în ședință „de îndată”; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 4, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

modificările și completările ulterioare 

 

DISPUN  

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „de îndată” pe data de 6 ianuarie 2017, ora 

10
00

, ședință ce va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul 

Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a 

deficitului secţiunii de dezvoltare și aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului fondurilor 

externe nerambursabile a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

601/27 decembrie 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între UAT Județul 

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

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

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

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

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

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

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 

2016/6/6.1/2 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de 

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

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

Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”  în 

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

Inițiator : Dumitrel Ion,  Președintele Consiliului Județean Alba 

 5. Proiect de hotărâre privind promovarea căii de atac a recursului împotriva Sentinței civile nr. 

3492/2016 pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 10815/117/2013 în ședința publică din data de 18 

noiembrie 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial 

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

Judeţului Alba, direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

Nr. 1 

Alba Iulia, 5 ianuarie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția 

 „Consolidare terasamente și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean  

DJ 705: limita județul Hunedoara – Almașu de Mijloc – Almașu Mare – Zlatna (DN 74),  

de la km. 43 + 228 – km. 43 + 263 și de la km. 44 + 428 – km. 44 + 463, județul Alba” 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 84/4 ianuarie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului cu privire la 

numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția „Consolidare terasamente și 

asigurarea stabilității versanților pe drumul județean DJ 705: limita județul Hunedoara – Almașu de 

Mijloc – Almașu Mare – Zlatna (DN 74), de la km. 43 + 228 – km. 43 + 263 și de la km. 44 + 428 – km. 

44 + 463, județul Alba”; 

 Având în vedere prevederile: 

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

modificările si completările ulterioare; 

- Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat 

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 Articol unic 

Numesc Comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția „Consolidare 

terasamente și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean DJ 705: limita județul Hunedoara 

– Almașu de Mijloc – Almașu Mare – Zlatna (DN 74), de la km. 43 + 228 – km. 43 + 263 și de la km. 

44 + 428 – km. 44 + 463, județul Alba” în următoarea componență: 

Președinte:    Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea  

       patrimoniului; 

Membri titulari:  Floare PERȚA  - șef serviciu, Serviciul administrarea domeniului  

       public și privat 

Ioan DĂRĂMUȘ   - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului;  

Ioan Sorin MAIER  - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

Aron ZAHARIE  - primarul comunei Almașu Mare, reprezentantul 

administrației publice locale; 

   

Membri de rezervă: Paul Silviu TODORAN - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de: 

             Ion MATEICA   - diriginte de șantier al lucrării 

 

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

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea patrimoniului, 

Direcţiei juridice şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

        Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU   

 

  

 

 

Nr. 2 

Alba Iulia, 5 ianuarie 2017  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: Dotări pentru clădirea Museikon în cadrul proiectului „MUSEIKON. Un nou 

muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” LOT 1 –  Dotări 1 

şi LOT 2 – Dotări 2 din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului 

cultural și natural” finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 230/5 ianuarie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea Museikon în cadrul proiectului 

„MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba 

Iulia” LOT 1 –  Dotări 1  şi LOT 2 – Dotări 2; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - art. 126 și urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

DISPOZIŢIE 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea Museikon în cadrul proiectului „MUSEIKON. Un 

nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” LOT 1 – 

Dotări 1 şi LOT 2 – Dotări 2 din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea 

patrimoniului cultural și natural” finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014”,  în 

următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Petronela Aurora LUCA  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

                                                Alba - Romania 100             

Membri titulari: 

Dana POTOPEA   - consilier juridic, Serviciul achiziții și monitorizarea 

implementării  contractelor 

Ioan POPA  -  consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete -  

 Compartimentul contabilitate financiar  

Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului     

                                                Alba - Romania 100        

- Ioan Gabriel VASIU          - consilier juridic superior,  Serviciul juridic-contencios 

  Membri de rezervă:  

Felicia Carmen CAZACU - consilier superior, Serviciul achiziții și monitorizarea  

    implementării  contractelor  

Angela RUSU   - consilier juridic, Serviciul juridic-contencios 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor, 

Serviciului pentru implementarea Programului  Alba - România 100 și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

       Avizat pentru legalitate, 

                     PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                              Vasile BUMBU   

Nr. 3 

Alba Iulia, 5 ianuarie 2017  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: Dotări pentru clădirea Museikon în cadrul proiectului „MUSEIKON. Un nou 

muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” LOT 1 – Dotări 4 şi 

LOT 2 – Dotări 5 din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului 

cultural și natural” finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 235/5 ianuarie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea Museikon în cadrul proiectului 

„MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba 

Iulia” LOT 1 – Dotări 4  şi LOT 2 – Dotări 5; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - art. 126 și urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

DISPOZIŢIE 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea Museikon în cadrul proiectului „MUSEIKON. Un 

nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” LOT 1 – 

Dotări 4 şi LOT 2 – Dotări 5 din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea 

patrimoniului cultural și natural” finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014”, în următoarea 

componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Petronela Aurora LUCA  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

                                                Alba - Romania 100             

Membri titulari: 

Dana POTOPEA   - consilier juridic, Serviciul achiziții și monitorizarea 

implementării  contractelor 

Ioan POPA  -  consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete -  

 Compartimentul contabilitate financiar  

Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului     

                                                Alba - Romania 100        

- Ioan Gabriel VASIU          - consilier juridic superior,  Serviciul juridic-contencios 

  Membri de rezervă:  

Felicia Carmen CAZACU - consilier superior, Serviciul achiziții și monitorizarea  

    implementării  contractelor  

Angela RUSU   - consilier juridic, Serviciul juridic-contencios 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor, 

Serviciului pentru implementarea Programului  Alba - România 100 și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

       Avizat pentru legalitate, 

                     PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                              Vasile BUMBU   

Nr. 4 

Alba Iulia, 5 ianuarie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la desemnarea membrilor Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

la concursul organizat în data de 13 februarie 2017 - proba scrisă, pentru ocuparea a unui post 

vacant  de inspector de specialitate gradul II la Compartimentul Arii protejate din cadrul Direcţiei 

Amenajarea teritoriului şi urbanism 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr.  257 din 6 ianuarie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la 

constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea 

a unui post vacant de inspector de specialitate gradul II la Compartimentul Arii protejate din cadrul 

Direcţiei Amenajarea teritoriului şi urbanism. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 - art. 8 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

 Art. 1. Desemnez Comisia de concurs și Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul 

pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate gradul II, la Compartimentul Arii protejate 

din cadrul Direcţiei Amenajarea teritoriului şi urbanism, organizat în data de 13 februarie 2017 - proba 

scrisă, în următoarea componenţă: 

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Voichiţa Maria COMAN   - arhitect şef al județului Alba; 

Membri: Nicoleta Elena IRIMIE   - inspector superior, Direcţia Amenajarea 

teritoriului şi urbanism - Biroul Programe şi proiecte mediu; 

Andreea Maria SUSA   - inspector de specialitate gr. II, Direcţia 

Amenajarea teritoriului şi urbanism - Compartimentul Arii protejate; 

Observator: Mihaela Simona GLIGOR   - reprezentant Sindicatul A.S. Alba  

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Preşedinte:  Romana Maria RUSU   - consilier juridic superior, Direcţia 

juridică şi relaţii cu publicul - Serviciul juridic contencios; 

Membri:  Raluca GRĂDINARIU    - consilier juridic superior, Direcţia 

juridică şi relaţii cu publicul - Serviciul juridic contencios; 

Cristel Sandu DĂUCEANU  - consilier superior, Direcţia Amenajarea 

teritoriului şi urbanism - Biroul Programe şi proiecte mediu; 

Observator:  Mihaela Simona GLIGOR - reprezentant Sindicatul A.S. Alba 

Art. 2. Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de concurs şi al Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor pe doamna Rodica Ramona BĂLȚAT - consilier superior, Biroul resurse umane. 

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

comunică Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice și Biroului 

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

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr. 6 

Alba Iulia, 9 ianuarie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la stabilirea componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a 

contestațiilor la concursurile de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, organizate în data de 13 

februarie 2017 -  proba scrisă 

 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 405 din 9 ianuarie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la stabilirea 

componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile de 

recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 58 alin. 2 lit. c și art. 58 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 25 şi art. 26 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

  

Art. 1. În vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 

execuţie, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul programe şi proiecte 

mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, concurs ce va avea loc în data de 

13 februarie 2017 - proba scrisă, stabilesc componența Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare 

a contestaţiilor astfel:  

 

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Voichiţa Maria COMAN   - arhitect şef al județului Alba; 

Membri:       Nicoleta Elena IRIMIE   - inspector superior, Direcţia amenajarea 

teritoriului şi urbanism - Biroul programe şi proiecte mediu; 

Reprezentantul Agenției Naționale al Funcționarilor Publici.   

Secretar:  Ioana Silvia MATEI   - consilier superior, Biroul resurse umane . 

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Preşedinte :  Romana Maria RUSU   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi 

relaţii cu  publicul - Serviciul juridic contencios; 

Membri:      Raluca Elena GRĂDINARIU   - consilier juridic, Direcţia juridică şi relaţii cu  

publicul - Serviciul juridic contencios; 

             Reprezentantul Agenției Naționale al Funcționarilor Publici. 

Secretar:  Ioana Silvia MATEI   - consilier superior, Biroul resurse umane.  

 

 

Art. 2.  În vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 

execuţie, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Arii protejate 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, concurs ce va avea loc în data de 13 

februarie 2017 - proba scrisă, stabilesc componența Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor astfel:  



 

153 

 

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Voichiţa Maria COMAN   - arhitect şef al județului Alba; 

Membri:       Nicoleta Elena IRIMIE   - inspector superior, Direcţia amenajarea 

teritoriului şi urbanism - Biroul programe şi proiecte mediu; 

Reprezentantul Agenției Naționale al Funcționarilor Publici.   

Secretar:  Ioana Silvia MATEI   - consilier superior, Biroul resurse umane . 

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Preşedinte :  Romana Maria RUSU   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi 

relaţii cu  publicul - Serviciul juridic contencios; 

Membri:      Raluca Elena GRĂDINARIU   - consilier juridic, Direcţia juridică şi relaţii cu  

publicul - Serviciul juridic contencios; 

             Reprezentantul Agenției Naționale al Funcționarilor Publici. 

Secretar:  Ioana Silvia MATEI   - consilier superior, Biroul resurse umane.  

 

 

 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor desemnate, Direcţiei juridice şi relaţii publice, 

Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și Biroului resurse umane din cadrul aparatului propriu de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

Nr. 7 

Alba Iulia, 9 ianuarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea nivelului de salarizare pentru posturile de conducere de șef serviciu și șef 

birou, din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 624 din 12 ianuarie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la 

modificarea nivelului de salarizare pentru posturile de conducere de șef serviciu și șef birou, din cadrul 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

Luând în considerare Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 511/14 octombrie 

2016. 

 Având în vedere prevederile: 

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

modificările si completările ulterioare; 

- art. 15 alin. 2 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările si completările ulterioare, emite prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Se modifică nivelul de salarizare corespunzător gradului, pentru posturile de conducere 

de șef serviciu și șef birou, din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, după cum urmează: 

- Şef serviciu - gradul II 

- Şef birou - gradul II 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

     PREŞEDINTE, 

   ION DUMITREL          
          Avizat pentru legalitate.  

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                       VASILE BUMBU 
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Alba Iulia, 13 ianuarie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare internă  

a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 656/13 ianuarie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la modificarea 

Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Ținând cont de:  

- procesul verbal nr. 655/13 ianuarie 2017 cu privire la consultarea Sindicatului AS al aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, pentru modificarea Regulamentului intern al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- procesul verbal nr. 654/13 ianuarie 2017 cu privire la consultarea Comisiei paritare a 

funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, pentru 

modificarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1, art. 104 alin. 1 lit. a și art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -  art. 241-244 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare 

  

DISPUN 

 

Art. 1. (1) Aprob Regulamentul de organizare internă a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

            (2) Regulamentul de organizare internă prevăzut la alin. 1 se aplică şi Serviciului Public 

Judeţean Salvamont - structură fără personalitate juridică organizată în subordinea Consiliului Județean 

Alba. 

Art. 2. Prezentul Regulament de organizare internă a aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, va fi adus la cunoştinţă personalului Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și va fi afișat la sediul 

Consiliului Județean Alba. 

Art. 3. Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba aprobat 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 208/30 iunie 2016 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, personalului Consiliului 

Judeţean Alba, personalului Serviciului Public Județean Salvamont, Sindicatului aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba - AS Alba, Comisiei paritare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Comisiei de disciplină pentru funcționarii publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică și relații publice și Biroului 

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

 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL              Vasile BUMBU  

  

 

 

 

Nr. 17 

Alba Iulia, 13 ianuarie 2017  

http://www.cjalba.ro/


 

156 

 

Anexa Dispoziției Președintelui Consiliului 

                   Județean Alba nr. 17/13 ianuarie 2017    

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE INTERNĂ A 

 APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Regulamentul de organizare internă constituie cadrul ce asigură pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, desfăşurarea în bune condiţii a activităţii fiecărui angajat, respectarea regulilor 

stabilite privind ordinea şi disciplina muncii, drepturile şi obligaţiile angajaţilor, organizarea timpului de 

muncă, recompensele şi sancţiunile ce pot fi aplicate angajaților.  

Acest regulament se aplică tuturor angajaţilor din aparatul propriu al Consiliului Județean 

Alba, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului de muncă încheiat, studenţilor în 

perioada efectuării practicii în instituţie, persoanelor care au încheiat un contract de voluntariat precum şi 

altor persoane delegate/detașate de către agenţii economici sau instituţii, pentru prestarea unei activităţi în 

sediul consiliului judeţean. 

Prezentul regulament de organizare internă are drept fundament prevederile Legii nr. 53/2003 - 

Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 

188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Legii nr. 7/2004 privind Codului de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare și ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 

din autorităţile şi instituţiile publice, precum şi a altor legi, hotărâri şi instrucţiuni care reglementează 

disciplina, activitatea şi salarizarea personalului autorităților și instituţiilor publice. 

Regulamentul de organizare internă va fi modificat potrivit procedurii prevăzute pentru 

întocmirea lui, ori de câte ori legislaţia, necesităţile legale de organizare şi disciplina muncii din instituţie 

o impun. 

 

CAPITOLUL I - REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI A 

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 

 

Art. 1. (1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţia României, iar dreptul la muncă nu 

poate fi îngrădit.  

    (2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau 

activităţii pe care urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească 

într-un anumit loc.  

    (3) În cadrul relaţiilor de muncă funcționează principiul egalităţii de tratament faţă de 

toţi salariaţii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un angajat, bazată pe criterii de sex, 

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă națională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune 

politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate 

sindicală este interzisă. 

    Art. 2. (1) Orice angajat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate 

activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate și sănătate în muncă, precum şi de respectarea 

demnităţii şi a conştiinţei sale fără nici o discriminare.  

     (2) Tuturor angajaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală 

pentru muncă egală, precum şi dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. 

    Art. 3. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe. Pentru 

buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor 

consulta reciproc în condiţiile legii. 

 

CAPITOLUL II - DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE  

CONDUCERII CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

Art. 4.  Drepturile conducerii Consiliului Județean Alba: 

a.) inițiază, propune și supune aprobării Consiliului Județean Alba organigrama, statul de funcții 

și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate; 
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b.) aprobă regulamente privind organizarea şi funcţionarea aparatului propriu de specialitate 

(regulamentul de organizare internă; regulamentul cu privire la primirea, înregistrarea, redactarea, 

semnarea, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei, precum şi 

constituirea arhivei; regulamente specifice pentru desfăşurarea anumitor activităţi; regulamente cu privire 

la constituirea și funcționarea unor comisii; Codul de conduită a funcţionarilor publici şi al personalului 

contractual; etc); 

c.) stabileşte atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare angajat, în condiţiile legii; 

d.) emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru angajaţi, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare; 

e.) exercită controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;  

f.) constată săvârşirea abaterilor disciplinare şi aplică sancţiunile corespunzătoare, cu 

respectarea procedurilor și textelor legale în vigoare.  

Art. 5. Îndatoririle conducerii Consiliului Județean Alba privesc organizarea muncii şi crearea 

condiţiilor necesare desfăşurării normale a activităţilor precum şi întărirea ordinii şi disciplinei prin: 

a.) creșterea calităţii serviciilor şi combaterea oricărei forme de manifestare a birocratismului; 

b.) coordonarea şi organizarea activităţii aparatului propriu de specialitate, în cadrul unei 

structuri organizatorice raţionale, cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor personalului;  

c.) punerea la dispoziţia persoanelor angajate, potrivit specificului activităţii, a documentaţiei şi 

dotărilor tehnice de care dispune Consiliul Județean Alba în vederea utilizării eficiente a timpului de 

lucru; 

d.) luarea măsurilor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, a mediului de muncă şi respectarea 

normelor igienico-sanitare pentru protejarea sănătăţii şi integrităţii fizice şi psihice a angajaţilor;  

e.) respectarea reglementărilor şi asigurarea fondurilor şi condiţiilor necesare pentru efectuarea 

examenului medical la angajare, a controlului medical periodic şi a examenului medical la reluarea 

activităţii, angajaţii nefiind implicaţi în nici un fel în costurile aferente; 

f.) asigurarea protecţiei funcţionarilor publici împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de 

ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în legătură cu aceasta;    

g.) asigurarea plăţii salariilor înaintea oricăror alte obligaţii băneşti;  

h.) asigurarea confidenţialităţii salariilor; 

i.) respectarea prevederilor legale în legătură cu timpul de muncă, de odihnă, orele suplimentare, 

munca tinerilor şi femeilor, normele de securitate şi sănătate a muncii, protecţie socială, prevenirea 

riscurilor profesionale;  

j.) asigurarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a personalului; 

k.) asigurarea accesului direct la informaţiile specifice, pentru ca fiecare angajat să-şi cunoască 

drepturile şi îndatoririle ce-i revin în calitate de membru al colectivului aparatului propriu de specialitate 

al Consiliului Județean Alba; 

l.) examinarea cu atenţie a sugestiilor şi propunerilor făcute de angajaţi în vederea îmbunătăţirii 

activităţii în toate serviciile, precum şi informarea acestora asupra modului de rezolvare, organizarea de 

audienţe la conducerea Consiliului Județean Alba pentru angajaţii proprii; 

m.) întărirea disciplinei în muncă, prin luarea de  măsuri de îndreptare a lipsurilor şi 

sancţionarea celor care săvârşesc abateri; 

n.) respectarea dreptului de asociere în sindicate a funcţionarilor publici, recunoaşterea dreptului 

la grevă, în condiţiile legii, cu respectarea principiului continuităţii şi celerităţii serviciului public; 

o.) să stabilească măsuri pentru o bună comunicare între angajați şi între compartimente, pentru 

a se implementa o atitudine pozitivă faţă de muncă şi conducerea Consiliului Județean Alba, pentru a 

putea realiza o bună concordanţă angajat-post prin potrivirea abilităţilor şi motivarea angajatului cu 

cerinţele postului. 

 

CAPITOLUL III - DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI 

APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

Art. 6.  Drepturile angajaţilor aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

a.) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b.) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c.) dreptul la concediu de odihnă anual şi alte concedii stabilite conform legii; 

d.) dreptul la egalitate de şanse şi tratament; 

e.) dreptul la demnitate în muncă; 

f.) dreptul la sănătate şi securitate în muncă; 

g.) dreptul la perfecţionare profesională; 

h.) dreptul la informare şi consultare; 

i.) dreptul la opinie; 
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j.) dreptul la protecţia datelor cu caracter personal; 

k.) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat sau la organizaţii profesionale; 

l.) dreptul  la grevă; 

m.) dreptul la acces la datele cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul său 

profesional şi personal;  

n.) dreptul de a beneficia de protecţie, conform Legii nr. 571/2004 a persoanelor care au 

reclamat ori au sesizat încălcări ale legii, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau execuţie 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

o.) dreptul de a fi protejaţi împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar 

putea fi victimă în exercitarea funcţiei pe care o deţine sau în legătură cu aceasta;  

p.) alte drepturi prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi contractele colective de muncă. 

Art. 7. Angajaţii au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare atribuţiile de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar 

putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului Consiliului Județean Alba. 

Art. 8. Obligaţiile angajaţilor aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

a.) respectarea prevederilor legislaţiei aplicate administraţiei publice locale, a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare, a Regulamentului de ordine internă, a Codului de conduită a funcţionarilor 

publici şi al personalului contractual, a regulamentelor specifice pentru desfăşurarea anumitor activităţi, 

precum şi a dispoziţiilor conducerii Consiliului Judeţean Alba; 

b.) respectarea normelor de conduită profesională şi civică, precum şi asigurarea transparenţei 

administrative, pentru a câştiga şi menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi 

eficacitatea Consiliului Județean Alba; 

c.) obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea 

activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor Consiliului 

Judeţean Alba, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului; 

d.) să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii prin: aplicarea tratamentului 

nediferenţiat, eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, 

convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte; 

e.) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 

Consiliului Județean Alba, cu politicile şi strategiile acestuia, să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate 

în curs de soluţionare dacă nu sunt abilitaţi în acest sens; 

f.) să nu solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri sau orice alt avantaj în interes 

personal; 

g.) să respecte programul de lucru;  

h.) să se prezinte la serviciu apt pentru efectuarea programului zilnic;  

i.) să folosească raţional baza materială a Consiliului Județean Alba pentru a evita deteriorarea 

acesteia şi eventuale costuri nejustificate; 

j.) să respecte regulile privind relaţiile interpersonale (respect reciproc, mod de adresare oficial 

faţă de superiori, femei, persoane în vârstă, evitându-se limbajul vulgar), ţinută decentă, controlarea 

gesturilor, respectarea regulilor de protocol, a regulilor de comunicare scrisă;  

k.) să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, să urmărească şi să aplice cu fermitate 

instrucţiunile referitoare la derularea activităţii, a sarcinilor stabilite în fişa postului; 

l.) să păstreze secretul de serviciu și confidențialitatea în ceea ce privește informațiile pe care le 

deține și cu care lucrează, precum şi fidelitatea faţă de Consiliul Județean Alba în executarea atribuţiilor 

de serviciu şi a celor în legătură cu acesta; 

m.) să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, 

stabilite potrivit legii; 

n.) să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii, normele privind folosirea 

echipamentelor de birou sau de lucru pentru prevenirea incendiilor şi înlăturarea situaţiilor care ar putea 

primejdui integritatea corporală sau sănătatea unor persoane sau ar putea pune în primejdie clădirile şi 

bunurile Consiliului Județean Alba; 

o.) să se prezinte, conform planificării, la controlul medical periodic; 

p.) să respecte programul de lucru cu publicul;  

q.) să aibă asupra lor legitimaţiile de serviciu;  

r.) să nu introducă băuturi alcoolice/droguri în incinta (sediul) Consiliului Județean Alba, să nu 

le consume în timpul serviciului şi să nu lucreze sub influenţa acestora; 

s.) să nu fumeze în spațiile închise de la locul de muncă; 

ș.) să prezinte Biroului resurse umane, care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, 

modificările privind domiciliul sau, după caz, reşedinţa, numărul de telefon, precum şi schimbările 
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intervenite în starea civilă sau în datele ce se cuprind în dosarul profesional, în termen de 5 zile de la 

producerea acestor modificări; 

t.) să predea originalul dosarului profesional, la Biroul resurse umane, în termen de 5 zile de la 

realizarea transferului sau la data începerii raporturilor de serviciu în cazul redistribuirii. 

 

CAPITOLUL IV  - COMUNICARE ŞI LIMITE DE COMPETENŢĂ 

 

Art. 9. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în 

acest sens de președintele Consiliului Județean Alba, în condiţiile și în conformitate cu prevederile legii. 

  Art. 10. Funcţionarii publici si personalul contractual desemnaţi să participe la activităţi sau 

dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat 

de președintele Consiliului Județean Alba. 

  Art. 11. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici si personalul 

contractual pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că 

opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Consiliului Județean Alba. 

 

CAPITOLUL V  - UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC 

 

Art. 12. (1) Accesul la internet se poate face numai în interes de serviciu, fiind interzise 

activităţi de comerţ electronic în interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscen sau de propagandă, 

instigatoare la violenţă sau acte de terorism, de muzică, filme, jocuri, chat-ul etc.; se permit download-uri 

(descărcări de pe internet) exclusiv în cazul în care fişierele descărcate sunt necesare activităţii din cadrul 

Consiliului Județean Alba.  

    (2) Este interzisă abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse site-uri de pe internet, 

abonare ce implică primirea permanentă a unui volum mare de scrisori prin poșta 

electronică. Răspunderea pentru aceasta revine utilizatorului, istoricul paginilor vizitate, timpul de acces, 

informaţia descărcată şi adresa de IP urmând a fi monitorizate. 

Art. 13. Este interzis accesul neautorizat în spaţiile digitale, altele decât cele locale sau cele 

publice din reţea, folosirea altor conturi decât cele care au fost stabilite, furtul sau folosirea neautorizată a 

fişierelor din reţea. 

Art. 14. Este obligatorie respectarea măsurilor de securitate privitoare la contul de acces, parola, 

drepturi partajate în sistem de acces la resurse şi la internet.  

Art. 15. Este interzisă difuzarea, divulgarea sau transmiterea parolelor de acces, precum şi a 

altor date cu caracter intern privind organizarea, accesul şi protocoalele de funcţionare a reţelei de 

calculatoare sau a poştei electronice. Comunicarea prin adresa electronică, oficial, tip notă internă, se face 

cu acordul scris al persoanelor cu funcţii de conducere, ca şi în cazul suportului de hârtie, urma păstrându-

se la emitent. 

Art. 16. Este interzisă intervenţia utilizatorului asupra tehnicii de calcul - prin demontarea 

acesteia, asupra fişierelor sistem sau asupra modulelor din aplicaţiile informatice, fiind interzisă 

modificarea fişierelor sursă, ştergerea lor, intervenţia asupra bazelor de date altfel decât prin programele 

implementate. Pentru orice incident informatic va fi solicitată intervenţia persoanei responsabile cu 

serviciul informatic, care analizează şi adoptă măsuri de remediere. După caz, soluționarea constă în 

intervenţie proprie post-garanţie, intervenţie furnizor în intervalul de garanţie sau service externalizat. 

Art. 17. (1) Pe fiecare calculator vor fi instalate doar soft-uri (programe) pentru care Consiliul 

Judeţean Alba deţine licenţe de utilizare, acestea fiind singurele programe ce pot fi folosite de către 

utilizatori.  

     (2) Este interzisă instalarea şi utilizarea oricăror programe (aici fiind incluse şi jocurile) 

de provenienţă externă Consiliului Judeţean Alba, pentru care nu există achiziţionate licenţe.  

     (3) Fiecare utilizator va semna un inventar al soft-urilor instalate pe calculatorul său şi 

va răspunde personal, din punct de vedere juridic şi material, pentru orice modificare apărută ulterior pe 

calculator. Utilizarea softurilor fără licenţe se află sub incidenţa Legii nr. 8/1996 privind drepturile de 

autor. 

Art. 18. (1) În vederea protejării datelor existente pe fiecare calculator şi a reducerii la maxim a 

pericolului răspândirii viruşilor prin intermediul rețelei, accesul în/din rețea pentru fiecare stație este 

organizat limitat, pe principiul accesului la datele din propriul calculator şi la un număr de fişiere cu acces 

liber în reţea.  

    (2) Accesul, pe baza unor parole, la toate resursele stațiilor din rețea, pentru alte 

persoane decât administratorul de reţea sunt aprobate de preşedintele Consiliul Judeţean Alba.  

    (3) Este interzis utilizatorilor să schimbe setările calculatoarelor, modul de gestionare a 

drepturilor de acces în/din rețea şi parolele de acces.  

    (4) Eventualele modificări vor fi făcute doar cu acordul administratorului de rețea. 
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Art. 19. Fiecare utilizator din Consiliul Judeţean răspunde pentru modul în care îşi foloseşte 

calculatorul din dotare, dar şi pentru modul în care foloseşte reţeaua internă a Consiliului Judeţean, 

precum şi internetul şi poşta electronică (unde este cazul). 

Art. 20. Având în vedere necesitatea asigurării datelor/documentelor împotriva pierderii lor 

accidentale, ele vor fi salvate pe diferiţi suporţi. Pentru a se asigura datele/documentele împotriva unor 

pierderi accidentale, periodic acestea vor fi salvate pe CD-uri/DVD-uri şi arhivate. 

Art. 21. (1) Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru şi în interesul serviciului, atât în 

timpul orelor de program, cât şi în afara acestuia.  

    (2) Este interzisă instalarea sau copierea altor programe decât cele care au fost instalate 

oficial pe sistemele de calcul din patrimoniul Consiliului Judeţean Alba.  

Art. 22. Detectarea pe calculatoarele din dotare de viruşi informatici sau programe cu caracter 

distructiv, precum şi sustragerea şi folosirea datelor în interes personal atrag răspunderea materială sau 

penală, după caz, a persoanelor găsite vinovate pentru neglijenţă sau rea intenţie. 

Art. 23. Este obligatorie respectarea normelor de protecţia muncii la folosirea tehnicii sub 

tensiune, folosirea cablurilor izolate, a mufelor originale, fără improvizaţii. 

 

CAPITOLUL VI  - ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ 

 

A.  PROGRAMUL DE LUCRU 

Art. 24. (1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 

ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, cu 2 zile de repaus sâmbăta şi duminica. 

       (2) În funcţie de specificul muncii prestate, președintele Consiliului Județean Alba 

poate aproba o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de 

muncă de 40 de ore pe săptămână. 

       (3) Durata normală a unei zile de muncă, în funcţie de condiţiile specifice şi interesele 

Consiliului Județean Alba poate fi mai mare de 8 ore. Orele prestate peste durata normală a timpului de 

lucru, în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare se consideră ore suplimentare şi se 

compensează cu timp liber corespunzător în următoarele 60 de zile calendaristice. 

       (4) Efectuarea orelor suplimentare se dispune în scris de către şeful ierarhic, cu 

aprobarea președintelui Consiliului Județean Alba, fără a depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore 

suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatului. Acordarea de timp 

liber corespunzător se va face pe baza unei cereri avizate de şeful ierarhic şi aprobate de către președintele 

Consiliului Județean Alba. 

Art. 25. (1) Programul de lucru al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba este 

următorul: 

 ora începerii programului luni-joi: 8
00

 

 ora terminării programului luni-joi: 16
30 

 ora începerii programului vineri: 8
00 

 ora terminării programului vineri: 14
00

 

      (2) Pentru personalul încadrat pe funcția de îngrijitor programul de lucru este următorul: 

 ora începerii programului luni-vineri: 6
00 

 ora terminării programului luni-vineri: 14
00

 

      (3) Pentru personalul încadrat pe funcția de consilier la cabinetul președintelui și personalul 

încadrat cu timp parțial, programul de lucru este cu repartizare inegală. 

      (4) Programul compartimentului de relații cu publicul este stabilit conform prevederilor 

legale prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba. 

      (5) În situații speciale/deosebite la propunerea conducătorului compartimentului / biroului / 

serviciului / direcției, președintele Consiliului Județean Alba poate aproba, pentru un angajat, un program de 

lucru în afara orelor prevăzute mai sus. 

Art. 26. Întreg personalul angajat este obligat să respecte programul de lucru stabilit. 

 

 B. REPAUSUL ZILNIC, SĂPTĂMÂNAL, ZILELE DECLARATE NELUCRĂTOARE ŞI 

SĂRBĂTORILE LEGALE 

Art. 27. (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 ore pe săptămână, 

inclusiv orele suplimentare, astfel încât să se asigure timpul necesar pentru repausul zilnic.  

      (2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi 

prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de 

referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. 

Art. 28. (1)  Zilele de repaus săptămânal sunt, de regulă, sâmbăta şi duminica.  

     (2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică prejudiciază desfăşurarea 

normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile. 
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Art. 29. Zilele de sărbătoare legală sunt: 

 1 şi 2 ianuarie; 

 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române; 

 prima şi a doua zi de Paşti; 

 1 mai; 

 1 iunie; 

 prima şi a doua zi de Rusalii; 

 15 august - Adormirea Maicii Domnului; 

 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; 

 1 decembrie; 

 prima şi a doua zi de Crăciun; 

 două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.  

 

C. EVIDENŢA PREZENŢEI PERSONALULUI 

Art. 30. (1) Evidenţa prezentei personalului se face prin semnarea condicii de prezenţă.  

    (2) Semnarea condicii de prezență se face atât la începerea programului cât şi la 

terminarea acestuia.  

   (3) Foaia colectivă de prezenţă va fi întocmită pe baza însemnărilor din condica de 

prezență, de către persoana desemnată din cadrul biroului resurse umane, urmând a fi verificată și 

semnată de către șeful biroului resurse umane și de către director, şef de serviciu sau coordonatorul 

compartimentului. 

   (4) Nesemnarea zilnică şi la timp a condicii de prezenţă este considerată abatere 

disciplinară și poate fi sancţionată conform prevederilor prezentului regulament. 

    (5) Condica de prezenţă se depune pentru semnare pentru zilele de luni-joi la ora 7
45

 și 

se ridică la ora 8
00

, iar la sfârşitul programului se depune la ora 16
30 

și se ridică la ora 16
45

, iar pentru ziua 

de vineri se depune pentru semnare la ora 7
45

 și se ridică la ora 8
00

, la sfârşitul programului se depune la 

ora 14
00

 și se ridică la ora 14
15

.  

    (6) Condicile de prezență sunt puse la dispoziţia angajaţilor prin grija Biroului resurse 

umane, care le preia după completarea lor şi le arhivează.  

Art. 31. (1) În cazul în care un angajat nu se poate prezenta la serviciu din motive imprevizibile, 

este obligat să anunţe şeful ierarhic superior până la ora 9
00

, în caz contrar urmând a fi înregistrat în 

condica de prezenţă ca absent nemotivat. 

     (2) Personalul care soseşte după ora 22
00

 din deplasare, poate să se prezinte la serviciu 

mai târziu cu 4 ore de la începerea programului (dacă nu a călătorit cu vagon de dormit). 

Art. 32. Ieșirea personalului din sediul Consiliului Județean Alba, în timpul programului de 

lucru, este permisă doar în baza ordinului de serviciu sau a biletului de învoire, semnat de șeful ierarhic 

superior. 

Art. 33. (1) Ordinul de serviciu este completat de către șeful ierarhic superior și înmânat 

persoanei care urmează să desfășoare activitatea în afara sediului Consiliului Județean Alba. Aceasta va 

prezenta ordinul de serviciu la camera 2 (cabinet președinte) pentru înregistrare, iar după întoarcerea în 

sediu, va depune ordinul de serviciu la camera 2 (cabinet președinte), unde va fi consemnată ora 

întoarcerii, de către persoana care preia acest document (în prezența celui care a efectuat deplasarea). 

    (2) Ordinele de serviciu vor fi înregistrate în Registrul de evidență a ordinelor de 

serviciu, care va fi completat de persoana (desemnată la cabinetul președintelui) responsabil cu asigurarea 

permanenței la cabinetul președintelui. 

Art. 34. (1) Personalul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba poate fi învoit să 

lipsească de la serviciu, în interes personal, în situații excepționale, cu recuperarea ulterioară, un număr de 

maxim 4 ore în cursul unei zile, pe baza unui bilet de învoire aprobat de șeful ierarhic superior.  

    (2) Personalul trebuie să completeze biletul de învoire, să-l supună aprobării șefului 

ierarhic superior și să-l depună la camera 2 (cabinet președinte), cu cel puțin o oră înainte de ieșirea din 

sediul Consiliului Județean Alba. După întoarcerea în sediu, acesta se va prezenta la camera 2 (cabinet 

președinte), unde  va fi consemnată ora întoarcerii. 

    (3) Biletele de învoire se înregistrează în Registrul de evidența a biletelor de învoire 

care va fi completat de persoana (desemnata la cabinetul președintelui) responsabil cu asigurarea 

permanenței la cabinetul președintelui.   

    (4) În cazul în care se cumulează 8 ore de învoire sau mai multe și nu au fost 

recuperate, fiecare fracțiune de 8 ore echivalează cu 1 zi din concediu de odihnă care va fi dedusă în mod 

corespunzător din concediul de odihnă la care are dreptul salariatul.  

Art. 35. Biroul resurse umane ține evidența zilnică și separată, a întârzierilor, a ordinelor de 

serviciu, a învoirilor, a concediilor de boală, de studii și fără plată și a concediilor de odihnă, urmând a 
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sesiza conducerea Consiliului Județean Alba și comisia de disciplină în cazul nerespectării normelor de 

prezență. 

 

D. CONCEDIUL DE ODIHNĂ ŞI ALTE CONCEDII 

Art. 36. (1) Concediul de odihnă se acordă conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul 

Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare şi ale H.G. nr. 250/1992, și este de 21 zile 

lucrătoare pentru personalul cu vechime în muncă mai mică de 10 ani şi 25 de zile lucrătoare pentru 

personalul cu vechime în muncă de peste 10 ani. 

    (2) Perioadele în care angajații au fost în concediu fără plată nu se consideră perioade 

de activitate prestată și nu se iau în calcul la stabilirea numărului de zile de concediu de odihnă. 

Art. 37. (1) Programarea concediilor de odihnă se face în luna decembrie a fiecărui an pentru 

anul următor, de către conducerea Consiliului Județean Alba cu consultarea angajatului, în funcţie de 

interesele bunei desfăşurări a activităţii Consiliului Județean Alba şi interesele angajaţilor. 

    (2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat 

potrivit programării. Concediul de odihnă poate fi fracţionat, la cererea angajatului, cu condiţia ca una 

dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 15 zile lucrătoare. Celelalte fracțiuni nu pot fi mai mici de 3 zile 

lucrătoare fiecare, cu excepția situațiilor excepționale, caz în care se pot efectua și fracțiuni de câte o zi. 

    (3) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive 

justificate, angajatul nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul 

calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să reprogrameze și să 

acorde concediul de odihnă neefectuat, într-o perioada de maxim 18 luni începând cu anul următor celui 

în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. În această situație programarea concediilor de 

odihnă va cuprinde și zilele de concediu de odihnă neefectuate în anii anteriori. Acest concediu de odihnă 

poate fi fracţionat, la cererea salariatului, cu condiţia ca niciuna dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 10 

zile lucrătoare. 

    (4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în 

cazul încetării contractului de muncă sau a raporturilor de serviciu.  

Art. 38. Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de 

concediu care se calculează conform reglementărilor legale în vigoare.  

Art. 39. (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concediu fără plată. 

Durata acestui concediu este de cel mult 90 de zile calendaristice pe an pentru: susţinerea examenului de 

admitere în instituţiile de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvență, a examenelor de an 

universitar, cât şi a examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ 

superior, curs seral sau fără frecvență; susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de 

doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat; prezentare 

la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate; fără limita de 90 zile pentru: îngrijirea copilului 

bolnav în vârsta de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical, tratamentul medical efectuat în 

străinătate pe durata recomandată de medic. Concedii fără plata pot fi acordate şi pentru interese 

personale pe durate stabilite prin acordul părţilor. 

    (2) Funcţionarii publici au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii de studii cu 

plată maxim 30 zile lucrătoare, anual, în cazul în care președintele Consiliului Județean Alba apreciază că 

studiile sunt utile instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea. Concediile de 

studii se acordă doar înainte sau în timpul sesiunii de examene. 

Art. 40. În afara concediului de odihnă salariatul beneficiază, la cerere, de zile de concediu plătit 

în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: 

 căsătoria salariatului: 5 zile lucrătoare 

 căsătoria unui copil: 3 zile lucrătoare 

 nașterea unui copil: 5 zile lucrătoare 

 nașterea unui copil: 10 zile lucrătoare în cazul în care tatăl copilului nou-născut a obţinut 

atestatul de absolvire a cursului de puericultură 

 decesul soţiei/soţului sau a unei rude de până la gradul al III-lea al salariatului sau al soţului 

sau soţiei acestuia, inclusiv: 3 zile lucrătoare 

 controlul medical anual: o zi lucrătoare  

Art. 41. De asemenea salariaţii au dreptul la concedii aşa cum sunt prevăzute de O.U.G. nr. 

158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi 

completările ulterioare și de O.U.G. 93/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

E. REGULI  PRIVIND ACTIVITATEA DE ASIGURARE A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII 

ÎN MUNCĂ 

Art. 42. (1) Conducerea Consiliului Judeţean Alba are următoarele obligaţii: 
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a.) să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea personalului, în vederea 

stabilirii măsurilor de prevenire, să dispună evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională 

pentru toate locurile de muncă şi să ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea nivelului de protecţie a 

angajaţilor în toate locurile de muncă; 

b.) să prevină expunerea salariatelor gravide, care au născut recent sau care alăptează la riscuri 

care le pot afecta starea de sănătate; 

c.) să solicite autorizarea funcţionării din punctul de vedere al protecţiei muncii, să menţină 

condiţiile de lucru pentru care s-a obţinut autorizarea şi să ceară revizuirea acesteia în cazul în care se 

modifică condiţiile pentru care aceasta a fost emisă; 

d.) să stabilească măsurile tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzător 

condiţiilor de muncă şi factorilor de risc evaluaţi la locurile de muncă, pentru asigurarea securităţii şi 

sănătăţii angajaţilor; 

e.) să stabilească în fişa postului atribuţiile şi răspunderea angajaţilor şi a celorlalţi participanţi 

la procesul de muncă în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor exercitate; 

f.) să elaboreze instrucţiuni proprii de securitate a muncii, care să detalieze şi să particularizeze 

normele generale de protecţie a muncii şi normele specifice de securitate a muncii, în raport cu activitatea 

care se desfăşoară; 

g.) să asigure acelaşi nivel de protecţie pentru salariaţi, indiferent de durata raportului de 

muncă/serviciu;   

h.) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării personalului: 

afişe, filme, cărţi, broşuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fişe tehnice de securitate, etc.; 

i.) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării, asupra riscurilor la care aceasta va 

fi expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor tehnice şi organizatorice de prevenire necesare în 

muncă, precum şi cele referitoare la primul ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor şi evacuarea 

personalului în caz de pericol iminent; 

j.) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu 

atribuţii în domeniul protecţiei muncii; 

k.) să angajeze numai persoane care, în urma efectuării controlului medical şi a verificării 

aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute; 

l.) să ia măsurile necesare informării lucrătorului cu atribuţii de protecţie a muncii, despre 

persoanele care au raporturi de serviciu/muncă cu durată determinată sau cu caracter interimar, pentru ca 

aceştia să fie incluşi în programul de activitate care are ca scop asigurarea condiţiilor de securitate şi 

sănătate în muncă. 

(2) Angajaţii au obligaţia să cunoască normele (specifice locului de muncă) de securitate şi de 

igiena muncii pe care trebuie să le respecte în activitatea desfăşurată, să folosească şi să întreţină în bune 

condiţii mijloacele de protecţie individuală ce le-au fost încredinţate. 

Art. 43. (1) Personalul angajat are următoarele obligaţii: 

a.) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de 

aplicare a acestora; 

b.) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de 

securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

c.) să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic orice defecţiune tehnică sau de altă situaţie care 

constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

d.) să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, accidentele de muncă 

suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 

e.) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze 

de îndată şeful ierarhic; 

f.) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă acesta ar pune în pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de muncă; 

g.) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru 

care a fost acordat; 

h.) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate 

condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul său de 

muncă; 

i.) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de 

autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale; 

j.) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în 

domeniul protecţiei muncii; 
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(2) Consiliul Județean Alba se preocupă permanent şi sistematic de asigurarea condiţiilor 

normale de lucru, luând măsurile necesare, în scopul eliminării/diminuării accidentelor de muncă, 

îmbolnăvirilor profesionale şi respectiv protejării mediului înconjurător. 

Art. 44. (1) La nivelul Consiliului Județean Alba funcţionează un comitet de securitate şi 

sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea angajaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în 

domeniul protecţiei muncii. 

(2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza regulamentului de 

funcţionare propriu. 

(3) Reprezentanţii angajaţilor în comitetul de securitate şi sănătate în muncă sunt desemnaţi de 

sindicatul AS-Alba. 

Art. 45. Pentru funcţionarii publici, la nivelul Consiliului Județean Alba funcţionează comisia 

paritară. Aceasta participă la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii Consiliului Județean Alba şi 

urmăreşte permanent realizarea acordurilor dintre funcţionarii publici şi ordonatorul de credite. 

 

F. REGULI PRIVIND ACCESUL ÎN SEDIUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

Art. 46. Accesul personalului angajat în sediul Consiliului Județean Alba este permis pe baza 

legitimaţiei de serviciu. 

Art. 47. (1) Legitimaţia de serviciu, va fi pusă la dispoziţia angajaţilor prin grija Biroului resurse 

umane.  

       (2) Personalului aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba care a 

pierdut legitimaţia de serviciu i se eliberează o nouă legitimaţie. 

       (3) La încetarea raporturilor de serviciu sau a contractului de muncă legitimaţiile de 

serviciu sau, după caz, de control, vor fi predate la Biroul resurse umane pentru a fi anulate. 

Art. 48. Accesul cetăţenilor în sediul Consiliului Județean Alba se va face în timpul orelor de 

relaţii cu publicul stabilit conform prevederilor legale, prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba, precum şi în conformitate cu  programul de audienţe. 

 

CAPITOLUL VII - SANCŢIUNI DISCIPLINARE ŞI PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

Art. 49. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 

inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către angajat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul 

de organizare internă, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor 

ierarhici. 

Art. 50. (1) Încălcarea de către angajați, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage 

răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. 

       (2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 

 a.) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

 b.) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 

 c.) absenţa nemotivată de la serviciu;  

 d.) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;  

 e.) părăsirea nemotivată a locului de muncă în interes personal; 

 f.) nesemnarea zilnică şi la timp a condicilor de prezenţă;  

 g.) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; h.) 

nerespectarea secretului de serviciu sau a confidențialității informațiilor pe care le deține și cu care 

lucrează; 

 i.) manifestări care aduc atingere prestigiului Consiliului Județean Alba; 

 j.) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 

 k.) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese 

şi interdicţii stabilite prin lege; 

 l.) neanunţarea, până la ora 9
00

, a şefului ierarhic superior a lipsei de la program; 

 m.) prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului/drogurilor sau consumarea acestora în  

timpul programului; 

 n.) refuzul de a îndeplini sarcinile sau atribuţiile de serviciu; 

 o.) crearea la locul de muncă a unei atmosfere de intimidare, de ostilitate sau de descurajare 

pentru o persoană sau grup de persoane; 

 p.) falsificarea de acte privind diversele evidenţe;  

 q.) scoaterea unor bunuri materiale de la locul de muncă fără forme legale;  

 r.) executarea unor lucrări străine de interesele Consiliului Județean Alba în timpul serviciului;  

 s.) divulgarea către persoane din afara Consiliului Județean Alba a unor date privind activitatea 

acesteia, care nu sunt de interes public sau a unor date personale ale altor salariaţi fără acordul acestora;  

 ș.) actele de violenţă provocate de angajat sau la care acesta participă;  
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 t.) violenţa fizică şi de limbaj;  

 ț.) hărţuirea sexuală;  

 u.) blocarea căilor de acces la locul de muncă, de evacuare şi de intervenţie, în caz de incendiu, 

în sediul Consiliului Județean Alba; 

 v.) fumatul în spațiile închise de la locul de muncă; 

 x.) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative în vigoare. 

Art. 51. (1) Sancţiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici sunt:  

a.) mustrare scrisă; 

b.) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; 

c.) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în 

funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani; 

d.) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an. 

e.) destituire din funcţia publică. 

   (2) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult un an de la data sesizării 

comisiei de disciplină, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare.  

   (3) Mustrarea scrisă se poate aplica direct de către persoana care are competenţa legală 

de numire în funcţie publică, celelalte sancţiuni se aplică de persoana menţionată mai sus, la propunerea 

comisiei de disciplină.  

   (4) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei 

săvârşite şi audierea funcţionarului public.  

   (5) Pentru analizarea faptelor sesizate şi propunerea sancţiunii disciplinare se constituie 

comisiile de disciplină.  

   (6) Sancţiunile sunt evidenţiate în cazierul administrativ.  

   (7) Radierea de drept a acestora se face în termenele prevăzute de Legea nr. 188/1999 

privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 52. Răspunderea contravenţională se angajează în cazul în care angajaţii au săvârşit o 

contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. 

Art. 53. Răspunderea civilă se angajează pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului 

Consiliului Județean Alba, pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit, 

pentru daunele plătite de Consiliul Județean Alba, în calitate de comitent, unei terţe persoane în baza unei 

hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. 

Art. 54. Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului 

sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.  

Art. 55. (1) Sancţiunile disciplinare aplicabile personalului contractual sunt:  

a.) avertismentul scris; 

b.) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

c.) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d.) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă 

de 1-3 luni cu 5-10%; 

e.) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

   (2) Sancţiunile  disciplinare se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

angajatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen.  

   (3) Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin dispoziţie a președintelui 

Consiliului Județean Alba emisă în formă scrisă. 

   (4) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu 

poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.  

   (5) Sesizarea președintelui Consiliului Județean Alba cu privire la săvârşirea abaterii 

disciplinare se face prin referat scris.  

   (6) Pentru cercetarea abaterii disciplinare a personalului contractual şi propunerea 

sancţiunii, președintele Consiliului Județean Alba constituie o comisie.  

   (7) Comisia îl va convoca în scris pe angajatul cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare 

înainte.  

   (8) Convocarea va indica cel puţin motivul, data, ora şi locul întrevederii. Ascultarea şi 

verificarea apărărilor angajatului cercetat sunt obligatorii.  

   (9) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sancţiuni disciplinare după 

finalizarea cercetării.  

   (10) Lucrările comisiei se consemnează în procese-verbale.  

   (11) Pe baza propunerilor comisiei președintele Consiliului Județean Alba stabilește 

sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de sangajat.  
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   (12) Emiterea dispoziţiei de sancţionare, conţinutul acesteia, perioada de comunicare şi 

contestare  vor respecta prevederile din Codul Muncii.  

   (13) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în 

formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii 

disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

Art. 56.  Pentru personalul contractual se aplică dispoziţiile Codului Muncii privind răspunderea 

patrimonială, contravenţională şi penală, și anume: răspunderea patrimonială, răspunderea 

contravențională, răspunderea penală. 

Art. 57. (1) Angajaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 

contractuale, pentru pagubele materiale produse din vina şi în legătură cu munca lor.  

         (2) Președintele Consiliului Județean Alba va putea solicita angajatului printr-o notă 

de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor.  

         (3) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor nu poate fi mai mare 

decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.  

        (4) Angajatul care a încasat de la Consiliul Județean Alba o sumă nedatorată este 

obligat să o restituie. 

Art. 58. Cu privire la răspunderea contravenţională se aplică dispoziţiile legislaţiei în vigoare 

privind contravenţiile. 

Art. 59. Cu privire la răspunderea penală se aplică dispoziţiile privind legea penală. 

 

CAPITOLUL VIII - PROCEDURA DE  SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR 

INDIVIDUALE ALE ANGAJAȚILOR 

 

Art. 60. Fiecare angajat are dreptul de a adresa conducerii Consiliului Județean petiții formulate 

în nume propriu. Pentru soluționarea legală a petițiilor, conducerea Consiliului Județean Alba va dispune 

măsuri de cercetare şi analiza detaliată a tuturor aspectelor sesizate. 

Art. 61. Consiliul Județean Alba are obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de 

zile, de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. 

Când aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunțită, președintele Consiliului Județean 

Alba poate aproba prelungirea termenului de soluţionare cu încă 15 zile. 

Art. 62. Dacă, după trimiterea răspunsului, se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, 

această se clasează la numărul iniţial, făcându-se o menţiune despre faptul că s-a răspuns. 

Art. 63. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului 

nu se iau în considerare şi vor fi clasate. 

Art. 64. În cazul în care, prin petiţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, 

aceasta nu poate fi soluţionată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia. 

CAPITOLUL IX - DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 65. (1) Regulamentul de organizare internă va fi adus la cunoștința angajaților și 

Sindicatului aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba – „AS Alba” şi îşi produce efectele din 

momentul luării la cunoștință a acestora.  

   (2) Prin grija Biroului resurse umane, fiecare angajat va semna pentru luarea la 

cunoştinţă a prevederilor prezentului regulament de organizare internă. 

   (3) Orice modificare ce intervine în conținutul regulamentului de organizare internă 

este supusă procedurilor de informare prevăzute în alineatul precedent. 

   (4) Orice angajat interesat poate sesiza conducerea Consiliului Județean Alba cu 

privire la dispoziţiile prezentului regulament, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

   (5) Regulamentul de organizare internă se afișează la sediul instituției. 

   (6) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul de organizare internă 

este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data 

comunicării de către conducerea instituţiei a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. 4. 

   

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL              Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind declanșarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcția de menbru în   

Consiliul de administraţie al societății „Parcul Industrial Cugir ” S.A. și constituirea 

Comisiei de selecţie 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 780/16 ianuarie 2017 a Direcției dezvoltare și bugete privind declanșarea 

procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru în Consiliul de administraţie al societății 

„Parcul Industrial Cugir” S.A,  și constituirea  Comisiei de selecţie;  

Având în vedere prevederile: 

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

modificările si completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată, 

completată și aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

- Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi 

din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Art. 1. Aprob declanșarea procedurii de selecţiei  a candidaților pentru funcția de membru 

în Consiliul de administraţie al societății  „Parcul Industrial Cugir” S.A. 

Art. 2. Aprob ca procedura de selecție să fie efectuată de către autoritatea publică tutelară, 

Consiliul Județean Alba printr-o comisie de selecție.  

Art. 3. Aprob constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru în 

Consiliul de administraţie al societății  „Parcul Industrial Cugir” S.A. în componența prevăzută în anexa 

nr. 1- parte integrantă a prezentei dispoziții, cu atribuții de derulare a întregii proceduri de selecție  și de 

propunere a candidațiilor selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul 

de Administrație. 

  

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

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor desemnate, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei 

juridice şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

 

 

        Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  18 

Alba Iulia,  16 ianuarie 2017 
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Anexa nr. 1a Dispoziției Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 17/16  ianuarie 2016 

 

 

 

 

Comisia  de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru în Consiliul de administraţie  

al societății „Parcul Industrial Cugir” S.A.  

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

Nr.crt. Funcţia  Numele şi prenumele Locul de muncă/funcţia deţinută 

1. Preşedinte Marian Florin AITAI  Consiliul Județean Alba -director 

executiv Direcția dezvoltare și 

bugete 

2. Membru Elena OPRUȚA Consiliul Județean Alba -director 

executiv adjunct Direcția 

dezvoltare și bugete 

3. Membru Horațiu Zaharia SUCIU Consiliul Județean Alba –  

șef birou resurse umane  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, pentru recuperarea zilei de 23 ianuarie 2017 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 1002/18 ianuarie 2017 al Biroului resurse umane cu privire stabilirea 

programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 

pentru recuperarea zilei de 23 ianuarie 2017; 

Ținând cont de prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 17/13 

ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare internă a aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1, art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 din H.G. nr. 28/2017 privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă. 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Stabilesc programul de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, pentru recuperarea zilei de 23 ianuarie 2017, stabilită ca zi liberă prin H.G. nr. 

28/2017, după cum urmează: în zilele de luni-vineri din perioada 19 - 31 ianuarie 2017 între orele 7
30

– 

16
30

. 

Art. 2. Programul de lucru prevăzut la alin. 1 se aplică şi pentru personalul din cadrul Serviciului 

Public Judeţean Salvamont, structură fără personalitate juridică organizată în subordinea Consiliului 

Județean Alba. 

Art. 3. Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziţie se afișează la sediul Consiliului Judeţean Alba, se publică în Monitorul Oficial 

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

Judeţului Alba, Serviciului Public Judeţean Salvamont, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba și se aduce la cunoștința personalului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane. 

 

                Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 20 

Alba Iulia, 18 ianuarie 2017 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședința ordinară lunară în ziua de 26 ianuarie 2017 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 3, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

modificările și completările ulterioare 

 

 

DISPUN  

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa ordinară lunară în ziua de 26 ianuarie 2017, 

ora 11
00

, ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 

municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind 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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului consilierului judeţean Răcuci Claudiu Vasile 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. 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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. 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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea desființării Camerei Agricole Județene Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. 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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. 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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. 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” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de 

Asistență Socială 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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării reabilitării Monumentului istoric 

„Ansamblul Câmpia Libertății” Blaj 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor judeţene, 

administrate de  Consiliul Judeţean Alba la 31 decembrie 2016 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect 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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Centrului de Cultură „Augustin Bena” 

Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de concurs, a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, pentru desfășurarea concursului de 

proiecte de management, ce se va organiza în vederea încredințării managementului Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

17. 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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a centrelor rezidenţiale 

destinate persoanelor adulte cu handicap din Judeţul Alba în perioada 2017 – 2020 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

21. 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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

22. 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 

Inițiator: Cucui Alin Florin, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

23. 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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor de cooperare externă al 

Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

25. Proiect 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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

26. Proiect de hotărâre privind acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2017, din 

excedentul înregistrat la 31 decembrie 2016 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

27. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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28. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Județean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

30. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare din data de 23 decembrie 

2016 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

31. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „de îndată” din data de 6 ianuarie 

2017 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

32. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial 

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

Judeţului Alba, direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

Nr. 21 

Alba Iulia, 19 ianuarie 2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin negociere fără publicare 

prealabilă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de vidanjare a bazinului de 

levigat al Depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, strada Pârâul 

Iovului, nr. 7, județul Alba și al Depozitului neconform de deşeuri Aiud situat în municipiul Aiud, FN, 

județul Alba, transportul şi deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate, precum şi analiza 

levigatului” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 1165/20 ianuarie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, 

prin negociere fără publicare prealabilă,  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii 

de vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia, situat în municipiul 

Alba Iulia, strada Pârâul Iovului, nr.7, județul Alba şi al Depozitului neconform de deşeuri Aiud situat în 

municipiul Aiud, FN, județul Alba, transportul şi deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate, 

precum şi analiza levigatului”; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - art. 126 și urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin negociere fără 

publicare prealabilă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de vidanjare a 

bazinului de levigat al Depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, 

strada Pârâul Iovului, nr. 7, județul Alba și al Depozitului neconform de deşeuri Aiud situat în 

municipiul Aiud, FN, județul Alba, transportul şi deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate, 

precum şi analiza levigatului”, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Nicoleta Elena IRIMIE - șef  birou, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism - Biroul 

programe şi proiecte de mediu            

Membri titulari: 

Camelia Ileana LAZĂR - şef  serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget 

venituri 

Felicia Carmen CAZACU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor  

Aneta BURJAN  - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism -  

    Biroul programe şi proiecte de mediu        

Ana Maria TOMA          - consilier juridic superior,  Direcţia juridică şi relaţii publice -  

  Serviciul juridic-contencios  

Membri de rezervă:  

Dana POTOPEA   - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul achiziții și 

monitorizarea implementării  contractelor  

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului – Serviciul  

administrarea domeniului public și privat  
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Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor, Biroului programe 

şi proiecte de mediu și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Nr. 23 

Alba Iulia, 20 ianuarie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea componenței Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 

26 ianuarie 2017 pentru ocuparea postului vacant de  medic  în specialitatea pediatrie la Serviciul 

UPU din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 1155 din 19 ianuarie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea 

Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 26 ianuarie 2017 pentru ocuparea postului vacant 

de medic în specialitatea pediatrie la Serviciul UPU, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- adresa nr. 1005 din 19 ianuarie 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire la 

propunerea Comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 26 ianuarie 2017 pentru ocuparea 

postului vacant de medic în specialitatea pediatrie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată cu nr. 1154 din 19 ianuarie 2017 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor 

de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 

sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 

sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, 

aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015. 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

                                                                DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea postului vacant 

de medic în specialitatea pediatrie la Serviciul UPU din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, organizat în data de 26 ianuarie 2017, astfel:  

Preşedinte: Conf. dr. Sorin Claudiu MAN    - Universitatea de Medicină și  

            Farmacie „Iuliu Haţeganu” 

Cluj Napoca; 

Membri : Şef lucr. dr. Cherecheş Paraschiva PANȚA  - Universitatea de Medicină și  

   Farmacie „Iuliu Haţeganu” Cluj 

Napoca; 

                Dr. Maria SEPSI     - medic primar pediatru, Colegiul  

           Medicilor Alba; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

Rodica Ramona BĂLȚAT      - consilier superior, 

reprezentantul 

   Consiliului Judeţean Alba; 

Dr. Ofelia ONIGA     - medic primar, reprezentantul  

         Direcţiei de Sănătate Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

           Dr. Constantin Nicolae CÂNȚA    - medic specialist, Spitalul  

          Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de Sănătate 

Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizte, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi 

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

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
 

Nr. 24 

Alba Iulia, 20 ianuarie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor de coordonare a activităţilor  

unor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere necesitatea eficientizării şi optimizării activităţii compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum şi a activităţilor prestate prin intermediul 

serviciilor publice şi de utilitate publică din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 Ţinând cont prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 28 iulie 2016 privind aprobarea reorganizării 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 102 din 21 iunie 2016 privind alegerea 

vicepreședinților Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32 din 26 ianuarie 2017 privind alegerea unui 

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile art. 103 alin. 1, art. 104 alin. 6 lit. a, art. 104 alin. 7, art. 113 alin. 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. (1) Deleg domnului vicepreşedinte Alin Florin CUCUI exercitarea atribuţiilor de 

coordonare a următoarelor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba: 

Direcţia gestionarea patrimoniului; 

Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism;  

  (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 104 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, deleg domnului 

vicepreşedinte Alin Florin CUCUI, exercitarea atribuţiilor privind coordonarea următoarelor servicii 

publice şi de utilitate publică de interes judeţean din subordinea Consiliului Judeţean Alba: 

  Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba; 

  Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

  Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; 

  Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia. 

(3) Deleg domnului vicepreşedinte Alin Florin CUCUI exercitarea următoarelor atribuţii 

de coordonare  a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean: 

 - coordonarea activităţilor premergătoare încheierii contractelor de management pentru instituţiile 

de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 - urmărirea realizării obiectivelor cuprinse în contractele de management ale managerilor 

instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 - coordonarea activităţilor din cadrul Unității pentru monitorizare a serviciilor comunitare de 

utilități publice și urmărirea implementării derulării programelor de finanţare de infrastructură la nivel 

judeţean; 

 - asigurarea îndeplinirii măsurilor pentru menţinerea stării de viabilitate a drumurilor judeţene în 

caz de calamităţi şi fenomene meteo periculoase;  

 - coordonarea activităţilor de administrare a domeniului public şi privat al Judeţului Alba. 

 Art. 2. (1) Deleg domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA exercitarea atribuţiilor de 

coordonare a următoarelor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba: 

Direcţia dezvoltare şi bugete;  

  Serviciul public judeţean Salvamont Alba. 

  (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 104 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, deleg domnului 

vicepreşedinte DUMITRU FULEA, exercitarea atribuţiilor privind coordonarea următoarelor servicii 

publice şi de utilitate publică de interes judeţean din subordinea Consiliului Judeţean Alba: 
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Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud; 

Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba. 

  (3) Deleg domnului vicepreşedinte DUMITRU FULEA exercitarea următoarelor 

atribuţii de coordonare  a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean: 

 - coordonarea și urmărirea derulării  programelor guvernamentale de finanţare a lucrărilor de 

infrastructură de interes judeţean; 

 - coordonarea activităţilor  de monitorizare și evaluare a executării contractelor de delegare a 

gestiunii serviciilor de utilitate publică; 

 - coordonarea activităţii desfăşurată de Compartimentul strategii, programe, agenţi economici în 

ceea ce priveşte urmărirea și efectuarea de analize economico-financiare la agenţii economici din 

subordinea consiliului judeţean și propunerea de măsuri care să ducă la eficientizarea acestora. 

 Art. 3. (1) Deleg domnului secretar al judeţului Vasile BUMBU exercitarea atribuţiilor de 

coordonare a următoarelor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba: 

  Direcţia juridică şi relaţii publice; 

  Serviciul administrativ; 

  Compartimentele:  

- Autoritatea teritorială de ordine publică, documente clasificate, monitorizare 

situații de urgență; 

- Registratură, arhivă, monitorul oficial al județului; 

- Autoritatea județeană de transport; 

- Unități de asistență medicală, socială, învățământ special; 

- Compartimentul Sistem de control managerial. 

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 104 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, deleg domnului 

secretar al judeţului Vasile BUMBU exercitarea atribuţiilor privind coordonarea următoarelor servicii 

publice de interes judeţean din subordinea Consiliului Judeţean Alba: 

  Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

  Direcţia Generală de Asistenţă socială şi Protecţia Copilului Alba.  

(3) Deleg domnului secretar al judeţului Vasile BUMBU exercitarea următoarelor 

atribuţii de coordonare  a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean: 

 - coordonarea și asigurarea implementării sistemului de management al calităţii în cadrul 

Consiliului Judeţean Alba; 

 - monitorizarea, coordonarea şi luarea măsurilor necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea 

sistemului de control intern/managerial; 

 - coordonarea unităţilor de învățământ special şi claselor de învățământ special finanţate prin 

bugetul propriu al Județului Alba, precum şi a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Alba; 

 - coordonează ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin compartimentului de specialitate din 

cadrul Consiliului Judeţean Alba pe linia aplicării politicilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum si a altor 

persoane aflate in nevoie.  

 Art. 4. Începând cu data emiterii prezentei dispoziţii, prevederile Dispoziţiei Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba  nr. 225/1 iulie 2016 privind delegarea exercitării atribuţiilor de coordonare a 

activităţilor unor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; domnului vicepreşedinte Alin 

Florin Cucui; domnului vicepreşedinte Dumitru Fulea; domnului  secretar al judeţului  Vasile Bumbu; 

direcţiilor, serviciilor și birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

societăţilor şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Alba. 

        Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   ION DUMITREL             Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr. 25 

Alba Iulia, 26 ianuarie  2017  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin licitație deschisă a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Furnizare echipamente pentru depozitul de deșeuri 

Galda de Jos, în cadrul Proiectului «SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR 

ÎN JUDEȚUL ALBA»” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 1424/26 ianuarie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

licitație deschisă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Furnizare echipamente pentru 

depozitul de deșeuri Galda de Jos, în cadrul Proiectului «SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL ALBA»”; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - art. 126 și urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin licitație deschisă a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Furnizare echipamente pentru depozitul de deșeuri 

Galda de Jos, în cadrul Proiectului «SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR 

ÎN JUDEȚUL ALBA»”, în următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

Aurelian Cosmin OLTEAN  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public şi privat 

Membri titulari: 

Camelia Elena GALAC VITAN - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor  

Nicoleta Noemi PREJBAN    - consilier, Serviciul pentru implementarea Programului 

 Alba-Romania 100 

Diana Cecilia GIUREA  - consilier juridic superior,  Direcţia juridică şi relaţii  

     publice - Serviciul juridic-contencios 

Monica Ana CRĂCIUN - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

 Compartiment contabilitate-financiar 

 

Membri de rezervă:  

Romana Maria RUSU   -  şef serviciu, Direcţia juridică şi relaţii publice -  

    Serviciul juridic-contencios 

Camelia Ileana LAZĂR   - şef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete – Serviciul 

buget venituri 

Nicoleta Elena IRIMIE  - șef  birou, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism -  

     Biroul programe şi proiecte  mediu 

Dana POTOPEA    - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor  
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Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor, Biroului programe 

şi proiecte de mediu și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Nr. 27 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „de îndată” 

pe data de 31 ianuarie 2017 
 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 1567/30 ianuarie 2017 al Direcției juridică și relații publice din cadrul 

aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la oportunitatea convocării 

Consiliului Județean Alba în ședință „de îndată”; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 4, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

modificările și completările ulterioare 

 

 

DISPUN  

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „de îndată” pe data de 31 ianuarie 2017, ora 

9
00

, ședință ce va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul 

Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 5/28 

ianuarie 2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii  și a cotei de 

cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba 

Iulia - SALA UNIRII” 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial 

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

Judeţului Alba, direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 30 ianuarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea doamnei Coşarcă Nicoleta în funcţia de manager  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 1776 din 31 ianuarie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la numirea doamnei 

Coşarcă Nicoleta în funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- Decizia nr. 1 din 31 ianuarie 2017 a Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia cu privire validarea rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea funcției de 

manager, înregistrată cu nr. 1696 din 31 ianuarie 2017 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 177 alin. 2 și art. 179 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

                                                                DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Începând cu data de 4 februarie 2017 numesc pe doamna Nicoleta COȘARCĂ, pe postul 

de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - instituție publică aflată în subordinea 

Consiliului Județean Alba, având gradul II, clasa de salarizare 90 și coeficientul de ierarhizare 9. 

Art. 2. Atribuţiile managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia sunt stabilite prin 

contractul de management. 

Art. 3. Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

efectua toate demersurile necesare pentru încheierea, semnarea, înregistrarea, comunicarea și urmărirea 

contractului de management. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi  în termenele prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, doamnei Nicoleta 

COȘARCĂ, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

 

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 31 ianuarie 2017 
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     ORDINUL NR. 5 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 Având în vedere prevederile Ordinul MAI nr.94/2011 privind evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

În temeiul art.26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată,  emit prezentul 

 

                ORDIN 

 

 Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2017 şi până în data de 15 februarie 2017 se desfăşoară 

activitatea de evaluare a performanţelor profesionale inividuale ale personalului contractual din cadrul 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba. 

 Art.2. Serviciul financiar – contabilitate, resurse umane, relații publice, administrativ  răspunde 

de difuzarea imprimatelor tipizate pentru evaluarea personalului contractual din cadrul Instituției 

Prefectului – Județul Alba.  

         Art.3. Serviciul financiar - contabilitate, resurse umane, relaţii publice, administrativ va comunica 

prezentul ordin Directorului Cancelariei prefectului, Şefului Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență, Şefului Serviciului 

verificarea legalității actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, 

alegeri şi Ministerului Afacerilor Interne. 

      

 

Alba Iulia, 5 ianuarie 2017 

 

       

PREFECT, 

ALBU Mihaela Maria 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                       Vizat de legalitate, 

                    Şef serviciu,  

                                                                                    CAZACU Ovidiu  

 

   

 Avizat,  

                                                                                                                       Șef serviciu F.C.R.U.R.P.A 

                                                                                                                                        PAVEL Maria 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                                                                           Muntean Anca 
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Operator de date cu caracter personal: 17471 

 

ORDINUL  NR.  12 

 

 Prefectul judeţului Alba – Mihaela Maria Albu; 

 Văzând adresa nr. 26/2017 a Primăriei comunei Roșia de Secaș înregistrată la Instituția 

Prefectului Județul Alba sub nr. 1672/2017 prin care solicită modificarea anexei 61 a Ordinului 

prefectului nr. 394/2005 privind componența Comisiei locale Roșia de Secaș pentru stabilirea dreptului 

de proprietate privată asupra terenurilor în sensul eliberării din funcție a numiților Bogdan Vasile, 

Muntean Ilie și Câra Leontina și numirii a: 

 - domnului Cristea Ioan – primar, președintele comisiei; 

 - doamnei Muntean Livia – viceprimar, membru; 

 - domnului Springean Vasile – agent agricol, membru. 

Văzând Referatul nr. 3/11.01.2017 prin care se propune emiterea ordinului de modificare a anexei 

61 – Roșia de Secaș la Ordinul prefectului nr. 394/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 477/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi 

justiţiei, ale art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, a fondului funciar, ale Legii nr. 1/2000 pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 

prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi cele ale H.G. nr. 

890/2005 - Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a 

titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor (astfel cum au fost modificate şi 

completate prin H.G. nr. 1120/2005 şi  H.G. nr. 1832/2005);  

 În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008, emit prezentul  

 

ORDIN 

 

 Art. 1 Se modifică anexa 61 a Ordinului prefectului Județului Alba nr. 394/2005 privind 

componența Comisiei locale Roșia de Secaș pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor în sensul eliberării din funcție a numiților Bogdan Vasile, Muntean Ilie și Câra Leontina și 

numirii a: 

 - domnului Cristea Ioan – primar, președintele comisiei; 

 - doamnei Muntean Livia – viceprimar, membru; 

- domnului Springean Vasile – agent agricol, membru. 

Art. 2  Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ,  urmărirea 

aplicării legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin Comisiei locale de fond 

funciar Roșia de Secaș precum şi persoanelor în cauză(prin grija secretarului Comisiei locale de fond 

funciar). 

Alba Iulia, 11 ianuarie 2017 

 

PREFECT 

Mihaela Maria ALBU 

 

    Șef serviciu                         Întocmit 

Ovidiu CAZACU                                                        Dan UNTEA 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
 

ORDINUL NR. 13 

 

                 Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria Albu; 

                 Având în vedere: 

- adresa nr. 3095/20 decembrie 2016 prin care se înaintează Referatul întocmit de către secretarul 

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

primar al comunei Horea al domnului Olar Corneliu, ca urmare a demisiei, adresă înregistrată la Instituţia 

Prefectului – judeţul Alba cu nr. 1697/4 ianuarie 2017; 

- Sentinţa civilă nr. 720/2016 pronunţată de Judecătoria Cîmpeni în data de 15 iunie 2016 în 

dosarul nr. 930/203/2016 privind validarea mandatului de primar al comunei Horea al domnului Olar 

Corneliu declarat ales primar pe lista Partidului Național Liberal în urma alegerilor locale din data de  5 

iunie 2016; 

- certificatul doveditor emis de Biroul Circumscripţiei Electorale nr. 1 Alba privind alegerea 

domnului Olar Corneliu în funcţia de deputat la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 

11 decembrie 2016; 

- demisia domnului Olar Corneliu din funcţia de Primar al comunei Horea, înregistrată la 

Primăria comunei Horea cu nr. 3054/19 decembrie 2016; 

- Procesul verbal încheiat de către Consiliul local al comunei Horea în data de 28 decembrie 

2016, cu ocazia prezentării demisiei domnului Olar Corneliu din funcţia de primar al comunei Horea;  

- Referatul Serviciului verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, nr. 173/12 ianuarie 2017 prin care se propune să se ia act de 

încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al comunei Horea al 

domnului Olar Corneliu, ca urmare a demisiei. 

     Văzând prevederile: 

- art. 15 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit cărora „calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea 

duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei”; 

- art. 16 din acelaşi act normativ, potrivit cărora „în toate cazurile de încetare înainte de termen a 

mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului, iar 

ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei, precum şi actele din care rezultă motivul 

legal de încetare a mandatului”; 

- art. 17 alin. 1 din actul normativ invocat anterior potrivit cărora “primarul poate demisiona, 

anunţând în scris consiliul local şi prefectul. La prima şedinţă a consiliului, preşedintele de şedinţă ia act 

de această situaţie, care se consemnează în procesul-verbal”; 

- art. 17 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare potrivit cărora prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul 

prefectului, împreună cu un extras din procesul-verbal al şedinţei, se înaintează Ministerul Afacerilor 

Interne, care va propune Guvernului stabilirea  datei desfăşurării alegerilor pentru un nou primar. 

- art. 69 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, 

potrivit cărora „mandatul primarului încetează de drept în condiţiile legii statutului aleşilor locali”; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind 

prefectul şi instituţia prefectului, ale Legii 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. 
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În temeiul prevederilor art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008, emit prezentul 

 

                                             ORDIN: 

 

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 69 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată şi ale art. 15 alin. 2 lit. a coroborat cu art. 17 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 

privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare se ia act de încetarea înainte 

de termen a mandatului de Primar al comunei Horea exercitat de către domnul Olar Corneliu, ca 

urmare a demisiei din funcţia pentru care a candidat, fiind ales şi validat în urma alegerilor locale din data 

de 5 iunie 2016. 

Art. 2. Se declară vacantă funcţia de Primar al comunei Horea, până la alegerile locale parţiale 

care vor avea loc în perioada următoare. 

Art. 3. Serviciului verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin Consiliului local al comunei Horea, 

Primăriei comunei Horea, domnului Olar Corneliu prin grija secretarului comunei, Ministerului 

Afacerilor Interne în vederea iniţierii demersurilor către Guvernul României privind organizarea 

alegerilor parțiale, Autorităţii Electorale Permanente şi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba.  

Art. 4. Prezentul ordin al prefectului poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ în 

termen de 10 zile de la comunicare. 

                                Alba Iulia, 12 Ianuarie 2017 

 

PREFECT, 

Mihaela Maria Albu 

 

 

    ȘEF SERVICIU,                                                   CONSILIER  JURIDIC, 

                      Ovidiu Cazacu                                                          Ramona Maria Șoit 
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     ORDINUL NR. 19 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 Văzând adresa Direcția Generale Management Resurse Umane nr.18177/2016 și adresa Direcției 

Generale de Pașapoarte nr.1805/2017 privind activitatea de evaluare a performanțelor profesionale în anul 

2016; 

 Având în vedere: 

- prevederile art.5 alin.2 din Ordinului MAI nr.140/2016 privind activitatea de management 

resurse umane din unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne; 

- prevederile art.26, art.26^1- art.26^6 din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.26 alin.1 şi art.27 alin.1 din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, emit prezentul 

 

      ORDIN 

 

 Art.1. În perioada 16.01 – 15.02.2017 se va desfăşura activitatea de evaluare de serviciu a 

poliţiştilor   din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 

Alba. 

 Art.2. Perioada evaluată este cuprinsă între 22.07 – 31.12.2016. 

Art.3. Activitatea de evaluare constă în următoarele : 

 completarea de către şeful Serviciului Public Comunitar  pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor 

Simple a datelor de identificare din formularul de evaluare de serviciu; 

 stabilirea de către şeful serviciului a indicatorilor de evaluare specifici postului, pentru criteriul de 

evaluare "modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa 

postului", în baza atribuţiilor cuprinse în fişa postului, potrivit frecvenţei şi importanţei sarcinilor şi 

atribuţiilor îndeplinite în perioada evaluată, şi înscrierea lor în formularul evaluării de serviciu; 

 acordarea de către şeful serviciului a punctajului pentru fiecare obiectiv profesional individual şi 

criteriu de evaluare referitor la evaluarea personalului contractual; 

 planificarea şi desfăşurarea de către şeful serviciului a interviurilor de evaluare realizate potrivit 

anexei nr.21 la OMAI 140/2016, precum şi consemnarea în formularul de evaluare de serviciu a unor 

date şi informaţii culese în această etapă, respectiv a factorilor care au afectat performanţa poliţistului, 

solicitările poliţistului apreciat, precum şi confirmarea studiilor şi a programelor de formare 

profesională continuă pe care le-a absolvit/la care a participat poliţistul; 

 acordarea de către şeful serviciului a punctajului pentru fiecare criteriu/indicator de evaluare, 

calcularea punctajului mediu, a punctajului ponderat, precum şi a punctajului general, respectiv a 

calificativului general rezultat, care este propus pentru aprobare;  

 înscrierea de către şeful serviciului a constatărilor şi concluziilor sintetice, raportat la modul de 

îndeplinire a criteriilor şi indicatorilor de evaluare, precum şi a aprecierii potenţialului de dezvoltare 

profesională şi a propunerilor privind evoluţia profesională, potrivit prevederilor din anexa nr.22 la 

OMAI 140/2016; 

 transmiterea formularului de evaluare completat de șeful serviciului către Prefectul Judeţului Alba, 

persoană cu competenţă de aprobare a evaluării de serviciu; 

 analiza, de către Prefectul Judeţului Alba, a modului de apreciere realizat de şefului serviciului, 

acordarea calificativului general şi înscrierea concluziilor şi recomandărilor şi cu privire la poliţistul 

evaluat în formularul de evaluare de serviciu;  
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 modificarea punctajelor acordate de şeful serviciului care a întocmit evaluarea şi, după caz, a 

calificativului general propus de către acesta, în situaţia în care se apreciază că aceasta nu corespunde 

realităţii, potrivit îndrumarului de completare a formularului de evaluare de serviciu a poliţiştilor, 

prevăzut în anexa nr.22 la OMAI 140/2016;  

 transmiterea formularului de evaluare de serviciu completat către şeful care a întocmit evaluarea de 

serviciu şi aprobarea calificativului; 

 comunicarea, de către şeful care a întocmit evaluarea de serviciu, a rezultatului evaluării şi 

prezentarea formularului de evaluare de serviciu în vederea luării la cunoştinţă de către poliţistul 

evaluat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării; În situaţia în care poliţistul 

evaluat nu poate lua cunoştinţă de rezultatele evaluării de serviciu formularul de evaluare de serviciu 

aprobat se păstrează la şeful care a întocmit evaluarea de serviciu, până la data la care încetează 

situaţia care a condus la imposibilitatea aducerii la cunoştinţă a rezultatului evaluării; 

 transmiterea, de către şeful care a întocmit evaluarea de serviciu, după încheierea termenului legal în 

care poliţistul evaluat poate formula contestaţie, a formularului de evaluare de serviciu aprobat, la 

structura de resurse umane care gestionează dosarul de personal al poliţistului evaluat; 

 în situaţia în care poliţistul evaluat a formulat contestaţie cu privire la rezultatul evaluării de serviciu, 

şeful care a aprobat evaluarea de serviciu, transmite contestaţia şefului ierarhic superior, însoţită de 

formularul de evaluare de serviciu a poliţistului şi fişa postului acestuia. 

     Art.4. Până în data de 1 martie 2017 vor fi transmise Direcției Generale de Pașapoarte următoarele 

documente: raportul privind concluziile rezultate din analiza activității de evaluare a polițiștilor, situația 

sintetică cu calificativele acordate și tabelul nominal cu personalul evaluat cu calificativul cel mai mic.   

      Art.5. Serviciul financiar - contabilitate, resurse umane, relaţii publice, administrativ va comunica 

prezentul ordin Șefului Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple 

Alba. 

      

 

 

Alba Iulia, 16 ianuarie 2017 

 

 

       

PREFECT, 

ALBU Mihaela Maria 

 

 

                                                                                                            Vizat de legalitate, 

                        Şef serviciu,  

                                                                                     CAZACU Ovidiu  

  

 

   

     Avizat,  

                                                                                                                 Șef serviciu  

                                                                                                         PAVEL Maria 

 

 

 

                                                                                                                        Întocmit, 

                                                                                                                    Muntean Anca 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
 

ORDINUL NR. 20 

 

Prefectul judeţului Alba, Maria Mihaela Albu; 

Având în vedere prevederile: 

- Ordonanţei Guvernului nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitare 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; 

- Legii nr. 1 din 8 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1189 din privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Centrului 

Național de Combaterea Bolilor și ale structurilor din componența acestora;  

- Decizia nr. 209/2016 a Directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 

Alba privind constituirea Unității Operaționale Locale din cadrul D.S.V.S.A. Alba; 

Văzând Norma sanitară veterinară cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice 

aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 67/2005 și adresa nr. 36/2017 a Direcției Sanitare Veterinare și pentru 

Siguranța Alimentelor Alba prin care se solicită actualizarea C.L.C.B. Alba; 

În temeiul art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, emit 

prezentul  

 

ORDIN: 

 

Art. 1. Se actualizează Centrul Local de Combatere a Bolilor Alba pentru sprijinirea acţiunilor de luptă 

împotriva bolilor transmisibile la animale şi a zoonozelor, în următoarea structură: 

 

A. UNITATEA LOCALĂ DE DECIZIE: 

Preşedinte 

Maria Mihaela Albu     Jr.  Prefectul judeţului Alba 

Vicepreşedinte 

Tatucu Ioan               Dr. 
Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

Membri 

 

Membru  Ing.  Ion Dumitrel  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba  

Membru  Col.  Cornel Oprișa 

 

Inspector şef al Inspectoratului Jud. pentru 

Situaţii de Urgenţă Alba  

Membru Jr. Marius Zinca Subprefectul județului Alba 

Membru Cms.  

șef 

Cristian Ioan Dunca Inspector şef al Inspectoratului de Poliţie 

Jud. Alba 

   
Membru  Col.  Giurea Marius Claudiu Inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi 

Jud. Alba  

Membru  Col.  Cornel Cozma 

 

Director Direcţia Județeană de Informaţii  Alba 

Membru  Col.  Marcel Domşa  Comandant Garnizoana Militară Alba  
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Membru  Col.  Călin Petraşcu  Şef Oficiul Judeţean de 

Telecomunicaţii Speciale Alba  

Membru  Jr.  Dănuţ Hălălai  Prim Comisar Comisariatul Judeţean Alba 

al Gărzii Naţionale de Mediu  

Membru  Ec. Alexandru Dumitru 

Sinea  

Director executiv  Direcţia de Sănătate Publică 

Alba  

Membru  Lt.col.  Darius Necşoiu  Şef Structura Teritorială pentru 

Probleme Speciale Alba  

 

 
Membru  Dr.  Ioan Tătucu Director  Direcţia Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor Alba  

 Membru  Ing.  Doru Victor Cetean  Inspector șef Inspectoratul Judeţean în 

Construcţii Alba  

Membru Ing. Dorel Neamț Coordonator Centrul de Întreținere și 

Coordonare Pianu - Autostrada A1  

 
Membru  Ing.  Liviu Hondola 

 

Şef secţie Secţia Drumuri Naţionale Alba  

Membru  Jr.  Vasile Bumbu Secretarul Judeţului Alba – Consiliul 

Județean Alba 

Membru  

 

 

Ing. ec. 

jr. 

 

Nelu Fleşer Şef serviciu Instituţia Prefectului – Jud. Alba  

Membru  Ing.  Traian Matiş 

 

Director Sistemul de Gospodărire a Apelor 

Alba 

 

 

 

 

 

Alba  

Membru  Ing.  Bogdan Medrea Director S. Electrica S.A. SDEE - Suc. Alba  

Membru  Ing.  Laurențiu Tamaș  EON Gaz Distribuţie - Coordonator Centru 

Exploatare Gaz Sibiu 

Alba  
Membru  Ing.  Mircea Dorel Rus Director Direcţia pentru Agricultură 

Județeană Alba 

Membru Ec. Mircea Flaviu Cozuc Director Agenția Județeană de Plăți 

și Inspecție Socială Alba 

Membru  Ing.  Adrian Moian Garda Forestieră Județeană Alba 

Membru  Ing.  Aurel Costică Ispas Director Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 

Funciare – Filiala Alba  

Membru  Ing.  Marioara Popescu Director executiv Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Alba  

Membru  Ing.  Dan Gheorghe Boariu Director Direcţia Silvică Alba  

Membru  Ing. Ioan Pârjol  Telekom Alba  

Membru  Dr.  Aurel Crişan Medic Şef Unitatea Primiri Urgenţe Alba  

Membru  Dr. Marius Şuluţiu  Director Serviciul Jud. de Ambulanţă Alba  

Membru Ing.  Ștefan Bardan  Dir. Gen.  S.C. APA CTTA S.A. Alba  

Membru  Soc. Adrian Duşa  Director Filiala Alba a Crucii Roşii  

 

B. UNITATEA OPERAŢIONALĂ LOCALĂ: 

 

Preşedinte 

Tătucu Ioan Dr. Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Alba 

Vicepreşedinte  
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Bîcu Mircea Severus Dr. Director executiv adjunct, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

Membri 

Munich Ciprian Dr. Șef Serviciu Sănătate Animală, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Alba 

Suciu Viorel Dr. Şef serviciu Evidență Informatizată, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Alba 

Precup Florin Dr. Serviciu Sănătate Animală, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

Gavrilă Iulian Dr. Şef Serviciu Antifraudă, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

Birăuţă Elena Ec. Șef Serviciu Economic și Administrativ, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Alba 

Iosif Romulus Dr. Consilier, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba 

Mariana Bogdan Ec. Consilier,  Serviciu Resurse Umane, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Alba 

Lăzărescu Romică Dr. Serviciul Control Oficial, Siguranța Alimentelor, Direcţia Sanitară Veterinară 

şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba 

Popa Mihai Dr. Serviciul Control Oficial, Siguranța Alimentelor, Direcţia Sanitară Veterinară 

şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba 

Drașovean Mihai Dr.  Șef Compartiment Relații Publice Mass-Media, Direcţia Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor Alba 

Benchea Ion Dr. Poliția Animalelor, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

Jurcă Lucica Dr. Şef LSVSA Alba, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Alba 

Spânu Vasile Dr. Șef Serviciul Catagrafiere, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

Condor Laura Dr. Serviciul Catagrafiere, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

 

Art. 2  Unitatea Locală de Decizie are următoarele principale atribuţii: 

- analizează periodic situaţia sanitară veterinară de pe teritoriul judeţului şi stabileşte măsuri pentru 

îmbunătăţirea acestuia; 

- aprobă planul general de măsuri pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor; 

- în cazul apariţiei unor boli epizootice pe teritoriul judeţului: 

o asigură baza tehnică şi materială şi condiţiile organizatorice necesare aplicării planului de măsuri; 

o aprobă şi urmăreşte aplicarea măsurilor de combatere şi prevenire a bolilor transmisibile la animale 

şi de la animale la om, stabilind responsabilităţi pentru fiecare membru al Unităţii Locale de 

Decizie, pe sectoare de activitate şi zone teritoriale; 

o analizează, în mod operativ, evoluţia epizootiei şi eficienţa acţiunilor întreprinse luând în 

completare măsurile ce se impun. 

 

Art. 3 Unitatea Locală de Decizie se întruneşte ori de câte ori este necesar la solicitarea preşedintelui sau 

a preşedintelui Unităţii Operaţionale Locale. 

 

Art. 4 Unitatea Operaţională Locală are următoarele atribuţii principale: 
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- propune Unităţii Locale de Decizie planul general de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

epizootiilor, în conformitate cu prevederile legale sau cu recomandările primite de la Centru 

Naţional de Combatere a Bolilor; 

- propune măsuri de combatere şi prevenire a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, 

în cazul apariţiei unor boli epizootice sau zoonotice; 

- asigură aplicarea măsurilor din planurile de combatere a bolilor transmisibile; 

- asigură secretariatul Unităţii Locale de Decizie. 

 

Art. 5 Ordinul nr. 306 din 27 noiembrie 2013 al Prefectului judeţului Alba își încetează aplicabilitatea la 

data intrării în vigoare a prezentului ordin. 

 

Art. 6 Prezentul ordin se comunică prin grija Serviciului Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor 

Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă 

- Persoanelor  mai sus nominalizate (în copie);  

- Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

- Se va publica pe site – ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

                                                                                          

 Alba Iulia, 17 ianuarie 2017 

 

Prefect, 

Maria Mihaela Albu 

                                                                                           

                                                                                                   Vizat pentru legalitate: 

                                                                                                                       Șef Serviciu 

                                                                                                                    Ovidiu Cazacu 

 

 

  



 

192 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
 

ORDINUL NR. 22 

 

           Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria Albu; 

          Ținând cont de prevederile H.G. nr. 691/28.09.2016 prin care domnul Zinca Marius a fost numit să 

exercite, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului 

Alba, publicată în Monitorul Oficial nr. 762 din 29.09.2016, precum și de Referatul nr. 2519/18.01.2017 de 

aprobare a emiterii unui ordin al prefectului de actualizare a Comisiei județene de Siguranță Rutieră Alba; 

 Văzând modificarea intervenită la conducerea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul 

Rutier – Inspectoratul Judeţean de Control Alba; 

 Având în vedere Dispoziţia Secretarului de Stat pentru relaţia cu Instituţiile Prefectului nr. 

2.139.707/02.11.2012; 

 În conformitate cu prevederile: 

- O.G. nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice 

comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 29 alin. 3 şi art. 32 alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 23 alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 1 lit. b din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul: 

 

ORDIN 

Art. 1   Se actualizează Comisia de Siguranţă Rutieră a judeţului Alba, care va avea următoarea 

structură: 

- d-nul Zinca Marius, subprefectul judeţului Alba 

- d-nul Zgârdea Mihail, şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba 

- d-nul Davidaș Dorin, comisar de poliție, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba – Serviciul 

Rutier 

- d-nul Martoma Sorin, şef Agenţia Alba - Autoritatea Rutieră Română  

- d-nul Corodea Călin, inspector coordonator judeţean, Inspectoratul de Stat pentru Controlul 

în Transportul Rutier – Inspectoratul Judeţean de Control Alba 

- d-nul Rîşteiu Nicolae, şef Reprezentanţă Alba a Registrului Auto Român 

- d-nul Drăguş Marius Gabriel, prim-vicepreşedinte a Filialei Confederaţiei Operatorilor şi 

Transportatorilor Autorizaţi din România 

- d-nul Olălău Vasile, reprezentant Federaţia Naţională a Formatorilor Auto din România 

- d-nul Dănilă Vasile, reprezentant Federaţia Naţională a Formatorilor Auto din România. 

 

  Art. 2  Comisia înfiinţată conform art. 1 din prezentul ordin are rol consultativ, scopul principal 

constând în realizarea unui dialog între reprezentanţii instituţiei prefectului şi cei ai celorlalte instituţii şi 

organizaţii, ai şcolilor de conducători auto şi instructori auto autorizaţi privind activitatea de pregătire a 

candidaţilor pentru susţinerea examenului de obţinere a permisului de conducere. La lucrările ședinței pot 

fi invitați să participe și alți reprezentanți ai formatorilor auto și ai școlilor de conducători auto din județ. 
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Art. 3  Comisia de Siguranţă Rutieră a judeţului Alba îşi desfășoară activitatea în conformitate cu 

Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat în cadrul ședinței din data de 16.01.2014. 

Comisia este coordonată de subprefectul judeţului Alba, care este şi preşedintele comisiei, iar secretariatul 

este asigurat de domnul Zgârdea Mihail, şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba. 

     

Art. 4  Ordinul nr. 205/23.09.2014 al Prefectului Judeţului Alba îşi încetează aplicabilitatea de la data 

intrării în vigoare a prezentului ordin.   

   

Art. 5  Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, persoanelor în cauză, instituţiilor 

care au desemnat reprezentanţi în comisie, Ministerului Afacerilor Interne și se va afişa pe site-ul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. 

 

Prefect 

Mihaela Maria Albu 

                                                      

 

 

 

                                                                                                                                       Vizat                                                                                                                                                                            

                                                                                                  Şef serviciu 

                                                 Cazacu Ovidiu 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 

ORDINUL NR. 32 

 

Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria Albu; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă republicată; 

- Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor 

generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de 

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 786/2005; 

- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de 

planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate 

de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 

- Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 

201/IG din 10.01.2017 privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților 

instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de 

urgență din administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate pe anul 2017; 

- Protocol privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi 

studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul Afacerilor 

Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 62170/9647/2013. 

În temeiul art. 26 alin.(1) și art. 27 din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următorul: 

 

ORDIN 

 

Art. 1 Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2017,  având 

următoarea structură: 

I. Baza legală 

II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de 

personal 

V. Documente de evidenţă 

VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi 

concursuri de specialitate 

VII. Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor private 

pentru situaţii de urgenţă 

VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii 

IX. Asigurarea logistică şi financiară 

 

Art. 2  Personalul din cadrul comitetelor pentru situaţii de urgenţă planificat în serii de pregătire 

la Centrul Zonal de Pregătire Cluj Napoca, conform Anexei 4 punctul B din Planul de pregătire, şi care 

din motive obiective nu poate participa la cursuri în perioadele stabilite în anexă, va fi reprogramat în 

serii ulterioare, funcţie de posibilităţile Centrului Zonal de Pregătire. 

 

Art. 3  Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

asigură transmiterea prezentului ordin persoanelor nominalizate, structurilor şi instituţiilor cu 

responsabilităţi în domeniu, precum și membrilor C.J.S.U. Alba.  

 

Art. 4  Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situații de urgență va comunica prezentul ordin Ministerului Afacerilor Interne și 
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Inspectoratului pentru Situații de Urgență UNIREA al Județului Alba și îl va afişa pe site-ul Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Alba. 

 

        

Alba Iulia, 25.01.2017 

 

Președintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

 

PREFECT 

Mihaela Maria Albu 

 

 

 

 

 

 

        VIZAT 

    Şef Serviciu 

                                                                            Cazacu Ovidiu                                                                                       
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                                                                    AVIZAT 

 
(Î)  INSPECTOR ŞEF 

Colonel 

                                                                            OPRIȘA  Cornel 
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SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

Art. 3. ÎN ANUL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N E S E C R E T 
 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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I. Baza legală 

 

 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată; 

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în anul 2008; 

 Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare; 

 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de 

pregătire în domeniul apărării civile; 

 H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de 

planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;  

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în 

domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin OMAI nr. 786/2005;   

 Ordinul Ministrului Afacerilor  Interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 

privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare și private pentru situaţii de urgenţă; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului 

de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 

prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

 Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 201/IG 

din 10.01.2017 privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor 

prefectului și a personalului cu funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din 

administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate în anul 2017. 

 Protocol privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor 

din învăţământul naţional preuniversitar şi superior nr. 62170/9647/08.07.2013. 

 

II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 

2.1 Obiectivul  general 

Cunoaşterea caracteristicilor şi formelor de manifestare a riscurilor, realizarea, în timp scurt, în 

mod organizat şi printr-o concepţie unică, a măsurilor necesare, credibile, realiste şi adecvate de protecţie 

a populaţiei în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă, în scopul eliminării sau limitării pierderilor de vieţi 

omeneşti, valorilor materiale şi protecţia mediului. 

 

2.2 Obiective specifice  

a) Asigurarea educării populaţiei pentru cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri, a măsurilor 

preventive şi a comportamentului de adoptat în cazul producerii lor; 

b) formarea şi dezvoltarea abilităţilor privind modul de comportare şi modul de acţiune în perioada 

premergătoare, pe timpul manifestării şi pentru limitarea/înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă; 

c) asigurarea unui management adecvat al situaţiilor de urgenţă la nivel local; 

d) crearea mentalităţii autoprotecţiei în cadrul comunităţilor locale şi a consolidării voluntariatului 

ca mod de manifestare a acesteia; 

e) ridicarea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru reprezentanţii 

autorităţilor publice locale şi ai operatorilor economici sursă de risc; 

f) diminuarea impactului factorilor distructivi prin asigurarea unui management adecvat de 

înştiinţare, alarmare şi la nevoie, evacuare a populaţiei din zonele de risc; 

g) promovarea voluntariatului prin îmbunătăţirea încadrării serviciilor voluntare pentru situaţii de 

urgenţă; 

h) utilizarea adecvată a resurselor pentru realizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor şi a 

măsurilor de prevenire, intervenţie şi reabilitare a zonelor afectate; 

i) menţinerea unor activităţi economice minimale şi asigurarea supravieţuirii populaţiei în zonele 

grav afectate. 

j) întocmirea sau actualizarea documentelor operative şi de conducere potrivit ordinelor şi 

dispoziţiunilor în vigoare; 

k) organizarea şi controlul executării pregătirii personalului din serviciile voluntare şi private 

pentru situaţii de urgenţă precum şi a salariaţilor conform reglementărilor existente; 

l) dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor elevilor şi studenţilor de a se proteja în situaţii de urgenţă; 
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m) alocarea în bugetul local a fondurilor necesare pentru pregătirea în domeniul situaţiilor de 

urgenţă; 

n) pregătirea şi participarea la concursurile profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi 

desfăşurarea de acţiuni  educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli; 

o) informarea cetăţenilor asupra riscurilor specifice care le pot afecta viaţa şi proprietatea, inclusiv 

prin creşterea rolului serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

p) creşterea gradului de participare a personalului cu responsabilităţi la nivel local, la cursurile 

organizate de către centrul naţional de pregătire şi centrele locale; 

q) promovarea intensă şi permanentă a activităţii de voluntariat în domeniul situaţiilor de urgenţă, 

în urma desfăşurării unor campanii de mediatizare susţinute, derulate direct sau cu sprijinul mass-media; 

r) orientarea acţiunilor preventive către promovarea măsurilor de reducere a riscului la dezastre şi 

crearea mentalităţii proactive a societăţii civile privind răspunsul şi comportamentul în cazul producerii 

dezastrelor; 

 

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

  

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă are ca scop însuşirea cunoştinţelor, formarea şi 

perfecţionarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de 

urgenţă în zona de competenţă. 

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2017 se va realiza pe niveluri de 

competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal, după cum urmează:  

1. Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din 

administraţia publică locală. 

2. Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a 

personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor 

tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în 

domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a personalului serviciilor publice 

voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. 

3. Pregătirea salariaţilor. 

4. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ.  

5. Pregătirea categoriilor de populaţie care nu sunt menţionate la punctele 1-4 (populaţie 

neîncadrată în muncă). 

Personalul de specialitate de la municipii, oraşe, instituţii şi operatori economici nominalizaţi să 

execute pregătirea de specialitate, condusă nemijlocit de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„UNIREA” al judeţului Alba, va executa semestrial, la sediul Inspecţiei de Prevenire sau în locurile ce se 

vor preciza prin adresă scrisă, un instructaj de pregătire de 2-3 ore. 

3.1 Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere 

din administraţia publică locală se va realiza prin cursuri organizate la Centrul Zonal de Pregătire - Cluj-

Napoca, având la bază prevederile Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă nr. 201/IG din 10.01.2017. 

3.2 Pregătirea personalului nominalizat la punctul nr. 2 se va realiza prin cursuri organizate 

la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - Ciolpani, 

prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, exerciţii practice şi concursuri profesionale 

organizate de comitetele pentru situaţii de urgenţă,  de serviciile profesioniste subordonate Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă sau de instituţiil/ operatorii economici la care sunt constituite 

structurile respective şi prin programe de formare profesională a adulţilor organizate de furnizori 

autorizaţi. 

3.3 Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorii economici se realizează prin 

instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin antrenamente practice de avertizare, alarmare, 

evacuare, adăpostire şi prim ajutor, precum şi prin exerciţii de intervenţie, în funcţie de factorii de risc 

existenţi şi de tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, 

cerinţele şi condiţiile organizării activităţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt stabilite 

prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005, modificat şi completat prin  Ordinul 

ministrului administraţiei şi internelor nr.786/2005. 

3.4 Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ cuprinde: 

3.4.1. Instruirea persoanelor cu funcţii de conducere/directorilor/cadrelor didactice desemnate 

să efectueze pregătirea în domeniu – se realizează prin instructaje de pregătire, pe zone de competenţă, 

organizate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba. 
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     3.4.2. Pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor - se organizează şi se desfăşoară în 

baza Protocolului privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor 

din învăţământul naţional preuniversitar şi superior nr. 62170/9647/08.07.2013. 

    3.4.2.1. Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor de 

specialitate şi prin activităţi extraşcolare incluse în cadrul programelor şi planurilor activităţilor de profil, 

în funcţie de particularităţile de vârstă specifice nivelurilor de învăţământ. 

             3.4.2.2. Studenţii şi cursanţii colegiilor se instruiesc în cadrul disciplinelor de învăţământ, cu 

respectarea autonomiei universitare, prin integrarea cunoştinţelor de specialitate şi prin activităţi de 

antrenare privind modul de protecţie şi de acţiune în cazul producerii situaţiilor de urgenţă generate de 

principalele tipuri de risc.  

Fiecare unitate/instituţie de învăţământ desfăşoară semestrial cel puţin două antrenamente 

practice privind modul de comportare şi de acţiune în cazul producerii unor situaţii de urgenţă (cutremur, 

incendiu în interiorul sau exteriorul clădirii, inundaţie, explozie, accident chimic în vecinătate etc.), în 

funcţie de factorii de risc existenţi. Planificarea anuală a acestor activităţi se întocmeşte de fiecare 

unitate/instituţie de învăţământ şi se avizează de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean. 

Periodic se organizează şi desfăşoară concursuri cu tematică de prevenire şi intervenţie la 

dezastre – „Cu viaţa mea apăr viaţa”, respectiv de prevenire şi stingere a incendiilor – „Prietenii 

pompierilor”, pe baza regulamentelor de organizare şi desfăşurare, elaborate, în parteneriat, de către 

Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.  

 Tematica orientativă şi modalităţile de realizare a pregătirii în unităţi şi instituţii de învăţământ 

sunt prevăzute în Anexa nr. 3. 

3.5 Populaţia se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică organizate de 

autorităţile administraţiei publice locale, prin exerciţiile de specialitate organizate de serviciile 

profesioniste pentru situaţii de urgenţă, precum şi prin intermediul mass-media ori acţiunile derulate de 

organizaţiile neguvernamentale de profil, pe baza protocoalelor încheiate cu inspectoratele pentru situaţii 

de urgenţă. 

 

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de 

personal este prevăzută în Anexa nr. 1. 

 

V. Documente de evidenţă. 

V.1. Evidenţa participării la activităţile de pregătire prevăzute în Anexa nr. 4. 

V.2. Evidenţa furnizorilor autorizaţi, potrivit legii, care organizează programe de formare 

profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU. 

Se regăsește pe site-ul IGSU. 

 

VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii 

şi concursuri de specialitate este prevăzută în Anexa nr. 2. 

 

VII. Temele orientative privind pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor 

private pentru situaţii de urgenţă sunt prevăzute în Anexele nr. 5 şi 6. 

 

VIII. Evidenţa și evaluarea pregătirii 

 

8.1 Documente de întocmit 

Pentru buna desfăşurare a activităţilor de pregătire, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, 

inspectorii de protecţie civilă împreună cu şefii serviciilor voluntare, vor întocmi următoarele documente: 

a) Dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă (primarul) sau decizia 

şefului celulei de urgenţă (directorul, managerul instituţiei publice, societăţii comerciale) privind 

pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2017;  

Termen: 17 februarie 2017 

b)  Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă (tabelară); 

Termen: 17 februarie 2017 

c) Tematica convocărilor, instructajelor şi exerciţiilor de specialitate; 

Termen: 17 februarie 2017 

d)  Dosarul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, care va cuprinde: 

 programul activităţilor de pregătire (convocări, instructaje, antrenamente); 

 tabelul cu personalul participant la activităţile de pregătire; 

 materialele care au fost prezentate la activităţile de pregătire. 

Termen: 17 februarie 2017 
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e) Planul pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare pentru gestionarea 

situaţiilor de urgenţă pe anul 2017 – se întocmeşte în 2 exemplare şi se aprobă de preşedintele 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (un exemplar rămâne la ISU Alba).  

Termen: 15 zile de la aprobarea bugetului local pe anul 2017. 

Dispoziţiile preşedinţilor comitetelor pentru situaţii de urgenţă privind pregătirea în anul 2017 vor 

fi difuzate instituţiilor publice şi operatorilor economici din localitate, clasificaţi din punct de vedere al 

riscurilor, personalului din comitetele şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă, instituţiilor publice 

care au repartizate funcţii de sprijin pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi conducerilor 

unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ - teritorială.  

La instituţii publice şi operatori economici clasificaţi din punct de vedere al riscurilor se va emite 

„Decizia directorului (managerului) privind Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 

2017”. 

Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă ale unităţilor administrativ – teritoriale, 

instituţiilor publice şi operatorilor economici clasificaţi din punct de vedere a protecţiei civile în anul 

2017, vor fi avizate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba.  

 

Acestea vor fi trimise spre avizare, până în data de 17 februarie 2017. 

 

Instituţiile de învăţământ vor desfăşura exerciţiile proprii de evacuare, pe baza planificării 

întocmite de ISJ Alba în luna septembrie 2016, iar activităţile de pregătire în domeniul situaţiilor 

de urgenţă (temele orientative) se vor desfăşura conform Protocolului privind pregătirea în 

domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional 

preuniversitar şi superior nr. 62170/9647/08.07.2013. 

 

8.2 Evidenţa pregătirii 

Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine la nivelul fiecărei entităţi care a organizat 

pregătirea, de către personalul desemnat să gestioneze documentaţia specifică. 

La Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se 

ţine de către Centrul Operaţional Judeţean, care asigură Secretariatul Tehnic Permanent. 

La Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă aceasta se ţine de către Centrele operative cu 

activitate temporară (şeful centrului operativ – secretarul sau persoana cu responsabilităţi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă). 

La operatorii economici şi instituţiile publice, clasificaţi din punct de vedere al protecţiei civile, 

evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine de către personalul de specialitate, numit prin 

DISPOZIŢIE SCRISĂ de către conducătorul instituţiei. 

Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului, propriu şi/sau pe care îl 

coordonează, se înaintează numeric, semestrial,  pe categorii de personal şi domenii de competenţă, după 

cum urmează: 

- la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba, până la data de 

27.06.2017 şi  27.11.2017. 

Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se înaintează la Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba. 

 

8.3 Evaluarea pregătirii 

Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de organizare 

şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către eşaloanele care organizează pregătirea sau 

pe timpul inspecţiilor şi controalelor.  

Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează de către fiecare eşalon în 

parte, sub formă de bilanţ, în cadrul şedinţele/convocărilor semestriale ale comitetelor locale pentru 

situaţii de urgenţă. 

Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, la nivelul judeţului Alba, se realizează în 

şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la care vor participa şi preşedinţii comitetelor 

locale pentru situaţii de urgenţă, directorii şi managerii operatorilor economici sursă de risc.  

Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde:  

- baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;  

- obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;  

- gradul de îndeplinire a planului de pregătire;  

- organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor şi aplicaţiilor; 

- calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea  competenţelor profesionale;  

- organizarea şi nivelul de înzestrare a serviciilor de urgenţă;  

- gradul de asigurare a bazei materiale;  
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- neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;  

- concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii. 

Controlul modului de realizare a Planului de pregătire se execută de către inspectorii din cadrul 

Inspecţiei de Prevenire, prin participarea la exerciţii, concursuri, convocări, instructaje, controale de 

prevenire şi aprecierea acestora cu calificativ, precum şi prin autoapreciere în materialul de bilanţ. 

Neexecutarea Planului anual de pregătire şi neparticiparea la instruirile, aplicaţiile şi exerciţiile 

organizate în domeniul situaţiilor de urgenţă constituie contravenţii şi se sancţionează conform 

prevederilor legale în vigoare. 

Raportul de evaluare a pregătirii se înaintează: 

- de către structurile judeţene cu responsabilităţi în domeniul managementului situaţiilor de 

urgenţă şi de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba până la 27.06.2017 şi  27.11.2017; 

 

IX. Asigurarea logistică şi financiară 

Finanţarea cheltuielilor se asigură, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele locale, din 

bugetele instituţiilor publice autonome, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi din bugetele proprii ale operatorilor economici, după caz.  

 Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de urgenţă voluntare 

se asigură din bugetele locale, iar cele aferente activităţii serviciilor de urgenţă private se asigură de către 

operatorii economici şi instituţiile care le-au constituit. 

Dotarea structurilor de protecţie civilă se efectuează pe baza normelor elaborate de persoanele 

juridice care au constituit aceste structuri, avizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” 

al Judeţului Alba şi aprobate de prefectul judeţului Alba. 

Contractarea şi aprovizionarea cu tehnică şi materiale se asigură de fiecare beneficiar contra 

cost tehnica şi alte categorii de materiale necesare se asigură şi din donaţii, sponsorizări sau din alte surse 

legal constituite.   
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ORDINUL  NR. 35  

 

Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria ALBU; 

Văzând referatul nr. 11/26.01.2017 întocmit de Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, 

relaţii publice, administrativ; 

Ţinând cont de prevederile art. 7 şi art. 8 alin. 1 ale Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii 

în muncă, ale art. 57 şi art. 103 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii 

şi sănătăţii în muncă aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 19 litera a) din Ordinul nr. 32/2014 privind organizarea, coordonarea şi 

controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a 

lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne; 

 În temeiul prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1  Pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor la locul de 

muncă se nominalizează lucrător desemnat domnul Otto LUŢĂ, consilier în cadrul Serviciul financiar-

contabilitate, resurse umane, relaţii publice, administrativ. 

 Art. 2 Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor la elaborarea măsurilor şi 

activităţilor de prevenire şi protecţie, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba se constituie 

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă în următoarea componenţă: 

Preşedinte: 

Mihaela Maria ALBU, prefect al judeţului Alba; 

Membri: 

Daniel CIULEA, consilier - Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice 

deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă; 

Medicul de medicina muncii; 

Cosmin BARBU, agent de poliţie - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor Alba; 

Lucian MUNTEAN, agent de poliţie - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa 

Paşapoartelor Simple Alba; 

Corina LEHEDEA, consilier - Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice 

deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă; 

Secretar: 

Otto LUŢĂ, consilier - Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relaţii publice, 

administrativ. 

Art. 3  Pentru acordarea primului ajutor în cazul unui eveniment deosebit (accident de muncă) 

sunt desemnate următoarele persoane: 

 a) Sediul prefecturii: Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba: 

Elena Maria CRISTEA, consilier juridic - Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios 

administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri; 

Dana Felicia ONAC, consilier - Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice 

deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă; 

Cornelia Aurora BEDELEAN, inspector - Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relaţii 

publice, administrativ. 

 b) Sediul serviciilor publice comunitare paşapoarte şi înmatriculări: Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, 

nr. 14A, judeţul Alba: 

 Dorina RUS, agent de poliţie - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa 

Paşapoartelor Simple Alba; 

 Daniela Paraschiva SPĂTĂCIAN, ing. sistem - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba. 
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 Art. 4  Pentru alarmarea şi stingerea incendiilor din imobil sunt desemnate următoarele persoane: 

a) Sediul prefecturii: Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba: 

 Otto LUŢĂ, consilier - Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relaţii publice, 

administrativ; 

 Pavel DREGHICI, referent - Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relaţii publice, 

administrativ;   

Marius JURCĂ, consilier - Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice 

deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă. 

b) Sediul serviciilor publice comunitare paşapoarte şi înmatriculări: Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, 

nr. 14A, judeţul Alba: 

Vasile COSTANDIN, agent de poliţie - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba; 

Traian Sorin COMŞEA, agent de poliţie - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi 

Evidenţa Paşapoartelor Simple Alba; 

Aurelian MUNTEAN, agent de poliţie - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa 

Paşapoartelor Simple Alba; 

 Alexandru NOVAC, agent de poliţie - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba. 

Art. 5   Pentru evacuarea angajaţilor sunt desemnate următoarele persoane: 

a) Sediul prefecturii: Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba 

 Otto LUŢĂ, consilier - Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relaţii publice, 

administrativ; 

 Pavel DREGHICI, referent - Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relaţii publice, 

administrativ;   

Marius JURCĂ, consilier - Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice 

deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă; 

Dan UNTEA, consilier - Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, 

urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri. 

b) Sediul serviciilor publice comunitare paşapoarte şi înmatriculări: Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, 

nr. 14A, judeţul Alba: 

Vasile COSTANDIN, agent de poliţie - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba; 

Traian Sorin COMŞEA, agent de poliţie - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi 

Evidenţa Paşapoartelor Simple Alba; 

Aurelian MUNTEAN, agent de poliţie - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa 

Paşapoartelor Simple Alba; 

 Alexandru NOVAC, agent de poliţie - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba. 

Art. 6 Fişele posturilor se completează în mod corespunzător fiecărei persoane desemnate mai 

sus cu atribuţiile ce rezultă din prezentul ordin. 

Art.     7 Serviciul Financiar-contabilitate,  resurse  umane,  relaţii  publice, administrativ va  

comunica prezentul ordin tuturor angajaţilor Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. 

 

Alba Iulia, 26.01.2017 

 

 

PREFECT 

Mihaela Maria ALBU 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Șef serviciu 

Ovidiu CAZACU 
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ORDINUL NR. 38 

 

          Prefectul Judeţului Alba, Mihaela Maria Albu; 

 Având în vedere prevederile O.U.G. nr.113/2011, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările şi completările ulterioare,  Ordinul Ministrului 

Sănătăţii nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, 

păstrarea, transportul si desfacerea alimentelor, Ordinul Ministrului Sănătăţii. nr. 1225/ 2003 privind 

aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind 

insusirea notiunilor fundamentale de igiena, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare,  H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, Regulamentul (CE) nr. 852/2004 

privind igiena produselor alimentare, Ordinul nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare 

şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa 

alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de 

origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi 

comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările ulterioare; Hotărârea 

Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a Referatului nr. 6/31.01.2017 de justificare a 

constituirii comisiei; 

          În temeiul art.26, alin. (1) şi art.27 alin.(1) din Legea nr.340/2004, privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul  

 

ORDIN 

 

          Art.1 Se constituie Comisia de control a activităţii furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi 

din judeţul Alba, în următoarea componenţă: 

- Florin Gavrilă, consilier superior Instituţia Prefectului-Judeţul Alba; 

- Popescu Ana, inspector social,  Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Alba; 

- Pîrvan Ancuţa Cornelia, şef birou Inspecţie Socială, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie 

Socială Alba; 

- Medriş Cornel, asistent medical principal igienă, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba; 

- Chiper Lucian, consilier, Direcția Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba; 

- Todor Aurel, comisar, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba. 

 

          Art. 2 Comisia îşi desfăşoară activitatea în perioada 31.01.2017-06.02.2017 şi are ca atribuţii 

principale verificarea activităţii furnizorilor de servicii sociale în ceea ce priveşte respectarea standardelor 

de cost şi calitate şi a normelor sanitar veterinare şi de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, 

păstrarea, transportul si desfacerea produselor alimentare. După finalizarea verificării, comisia va întocmi 

şi va prezenta Prefectului judeţului Alba, o informare cuprinzând rezultatele controlului.  

 

          Art. 3 Prezentul ordin va fi comunicat prin  grija  Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea 

Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă, Ministerului Afacerilor Interne 

şi instituţiilor nominalizate la art.1. 

                                                                                           Alba Iulia 31 ianuarie 2017 

Prefect, 

 Mihaela Maria Albu 

            Avizat, 

                      Şef serviciu 

                                     Ovidiu Cazacu 
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 

75 din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 

monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier 

Ada Larisa Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

207 

 


