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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de Cooperare încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Baroul Alba  în vederea organizării 

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

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 2 iunie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare încheiat între Județul Alba prin 

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

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

celui de al XXX -lea Congres General al Uniunii Avocaților Europeni, ce va avea loc la Alba Iulia în 

perioada 24-26 iunie 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare 

încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia și 

Baroul Alba  în vederea organizării Conferinței ”Provocările cu care se confruntă Avocatul în Europa 

Secolului XXI” în cadrul celui de al XXX -lea Congres General al Uniunii Avocaților Europeni, ce va 

avea loc la Alba Iulia în perioada 24-26 iunie 2016; 

- raportul de specialitate nr. 9309/31 mai 2016 comun, al Direcţiei juridice şi relaţii publice şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

- solicitarea nr. 8715/2016 a Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9167/2016; 

- solicitarea nr. 211/2016 a Uniunii Naționale a Barourilor din România - Baroului Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3784/2016;  

Luând în considerare: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e și art.91 alin.6 lit. a 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 Acordul de Cooperare încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Baroul Alba  în vederea organizării Conferinței 

”Provocările  cu care se confruntă Avocatul în Europa Secolului XXI”, în cadrul celui de al XXX - lea 

Congres General al Uniunii Avocaților Europeni, ce va avea loc la Alba Iulia în perioada 24-26 iunie 

2016, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete și 

Direcției juridică și relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la  

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se comunică și se înaintează: Prefectului Judeţului Alba, Universității ”1 Decembrie 

1918” Alba Iulia, Baroului Alba, Direcţiei dezvoltare și bugete și Direcției juridică și relații publice din  

cadrul Consiliului Judeţean Alba.   

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                     

    Ion  DUMITREL         Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Nr. 96 

Alba Iulia, 2 iunie  2016  



Anexa la Hotărârea  
 Consiliului Județean Alba nr. 96/2 iunie 2016 

 

ROMÂNIA                   

ROMÂNIA                                      ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                 Universitatea                                    Baroul Alba 

Consiliul Judeţean Alba      “1 Decembrie 1918”Alba Iulia 

Nr.înreg._____________            Nr.înreg.________________                 Nr.înreg._________ 

 

 

 

ACORD  DE COOPERARE 

 

I. PĂRȚILE: 

1. Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba lulia, 

Piața Ion I.C. Bratianu, nr. 1, județul Alba având codul unic de înregistrare fiscală 4562583, cont bancar 

RO79TREZ24A800110550113X deschis la Trezoreria Municipiului Alba lulia, reprezentat legal prin 

domnul Ion Dumitrel - preşedinte, în calitate de parte asociată 1; 

 

2. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada 

Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba având codul unic de înregistrare fiscală 5665935 cont bancar 

RO06TREZ00220F335000XXXX deschis la Trezorezia Municipiului Alba  reprezentat legal prin domnul 

prof. univ.dr. Daniel Breaz - rector, în calitate de parte asociată 2; 

și 

3. BAROUL ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. Teilor nr. 15, județul Alba, cod fiscal 4562630, 

e-mail: office@barou-alba.ro, web: www.barou-alba.ro, telefon: 0258.812.905, cont bancar: 

RO44INGB0000999905742228 ING BANK ALBA IULIA, reprezentat legal prin av. dr. Mihai Baco – 

decan  - în calitate de parte asociata 3; 

 

avand în vedere că 

 

 Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, este autoritate a administraţiei publice locale care 

asigură conform legii, serviciile publice de interes judeţean precum şi alte activităţi care au ca scop 

promovarea interesului judeţului şi ale cetăţenilor săi în domenii precum educaţie, cultură, turism, 

cooperare internaţională;  

 

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare 

cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ, cu personalitate juridică, fără scop 

lucrativ, apolitică și nonprofit, care are ca scop formarea profesională a studenţilor în concordanţă cu 

standardele europene ale învăţământului superior, precum şi perfectionarea continuă a cadrelor didactice 

şi a cercetătorilor care activează în diferite domenii de competenţă, promovarea cercetării științifice şi a 

dezvoltarea mediului academic;  

  

 Baroul Alba este o persoană juridică română, de interes public, care reunește toţi avocaţii înscrişi 

în tabloul avocaţilor care au sediul profesional principal în Județul Alba şi care promovează profesia de 

avocat, inclusiv sub aspectul reglementării acestei profesii, organizării de  evenimente şi dezbateri publice 

pe teme de interes pentru domeniul juridic precum şi pentru mediul instituţional;  

 

  

 Entităţile juridice prezentate intenţionează organizarea Conferinţei cu tema „Provocările cu care 

se confruntă avocatul în Europa secolului XXI”,  eveniment ştiinţific destinat specialiştilor în drept, 

experților, studenţilor, cadrelor didactice, comunităţii academice din Judeţul Alba în cadrul celui de al 

XXX-lea Congres General al Uniunii Avocaților Europeni ce va avea loc la Alba Iulia în perioada 24-26 

iunie 2016. 

 Prin amploarea și programul manifestării precum și importanța participanților, acțiunea va 

contribui la promovarea la nivel european a imaginii și potențialului cultural, educațional și turistic ale 

Județului Alba, plasând orașul Alba Iulia alături de cele mai importante orașe ale Europei în care au avut 

loc edițiile anterioare ale acestei manifestari, orașe precum Roma, Viena, Bruxelles, Barcelona, Lisabona, 

 Tema evenimentului propus porneşte de la premisa că într-o societate întemeiată pe valorile 

democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol esenţial, el fiind indispensabil justiţiei şi 

justiţiabililor, iar scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea şi apărarea drepturilor, 

libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, de drept public şi de drept 

privat; 

mailto:office@barou-alba.ro
http://www.barou-alba.ro/


 

 

convin asupra încheierii prezentului acord de cooperare în următoarele condiții: 

 

 

ARTICOLUL 1- OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE 

1.1. Obiectul Acordului de Cooperare îl constituie organizarea  Conferinței „Provocările cu care se 

confruntă avocatul în Europa secolului XXI” în colaborare  cu  Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba 

Iulia și Baroul Alba, în perioada 24-26 iunie 2015, la Alba Iulia, 

1.2. Prezentul Acord de Cooperare stabilește cadrul de desfășurare a  Conferinței „Provocările cu care se 

confruntă avocatul în Europa secolului XXI”. 

 

ARTICOLUL 2 — DURATA ACORDULUI 

Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Hotărâre a Consiliului Județean Alba și 

semnării de către celelalte părți, fiind valabil 30 de zile. 

 

ARTICOLUL 3 - RESURSE FINANCIARE 

3.1. Resursele financiare necesare realizării evenimentului sunt constituite din contribuția Județului Alba, 

contribuția Universității "1 Decembrie 1918" Alba lulia, contribuția Baroului Alba și alte surse provenite 

din donații sau sponsorizări. 

3.2. Contributia Județului Alba este în cuantum de 20.000 lei. 

 

ARTICOLUL 4 - RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR 

4.1. Partea Asociată 1: 

• Județul Alba alocă suma de 20.000 lei din bugetul propriu al Județului Alba pe anul 2016  

necesară pentru organizarea Conferinței „Provocările cu care se confruntă avocatul în Europa secolului 

XXI”, respectiv pentru asigurarea serviciilor de traducere simultană şi a cheltuielilor de protocol.  

• suma alocată va fi transferată în contul Universității "1 Decembrie 1918" Alba Iulia; 

• suma alocată va fi utilizată strict pentru destinația indicată, în caz contrar urmând a fi recuperată. 

4.2. Partea Asociată 2: 

• asigură folosința gratuită a spațiilor proprii pentru desfășurarea lucrărilor conferinței „Provocările 

cu care se confruntă avocatul în Europa secolului XXI”, în cadrul celui de al XXX-lea Congres General 

al Uniunii Avocatilor Europeni; 

• asigură gratuit facilitățile și personalul necesar pentru organizarea activităților; 

• îşi asumă responsabilitatea utilizării sumei alocate prin prezentul Acord, în conformitate cu 

destinația stabilită; 

• întocmește un Raport de activitate privind desfășurarea Conferinței și cheltuirea sumei alocate 

prin prezentul Acord. 

4.3. Partea Asociată 3: 

• întocmește lista participanților; 

• întocmește Agenda de desfășurare a evenimentului; 

• organizează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, procedura de desfășurare a 

evenimentului; 

• suportă toate costurile necesare organizării Conferinței, altele decât cele menționate în prezentul 

Acord; 

• va promova Județul Alba prin menționarea acestuia ca partener în organizarea evenimentului, pe 

parcursul promovării și desfășurării evenimentului, inscripționând la loc vizibil denumirea și stema 

Județului Alba; 

 

ARTICOLUL 5 — CONFLICTUL DE INTERESE 

Părțile se obligă să ia toate precauțiile necesare pentru a evita orice conflict de interese, urmând ca fiecare 

parte asociată să fie informată imediat despre orice situație care conduce sau ar putea conduce la apariția 

unui conflict de interese. 

 

ARTICOLUL 6 — CONFIDENȚIALITATEA 

Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea oricăror documente, informații sau alte materiale 

comunicate lor în mod confidențial. 

 

ARTICOLUL 7 — MODIFICAREA ACORDULUI DE COOPERARE 

Orice modificare a Acordului de Cooperare trebuie facută în scris, printr-un amendament care trebuie 

acceptat de celelelte părți. Partea care solicita modificarea trebuie să informeze celelalte părți cu cel putin 

10 zile înainte de data intrării în vigoare a amendamentului, cu excepția cazurilor foarte bine justificate. 

 



ARTICOLUL 8 — DIVERGENȚE 

Toate divergențele rezultând din punerea în practică a prezentului Acord de Cooperare trebuie rezolvate 

pe cale amiabilă. 

 

      Încheiat la Alba Iulia, la data de ... iunie 2016  în 4 (patru) exemplare originale în limba română. 

 

Județul Alba, prin     Universitatea “1 Decembrie 1918”              Baroul Alba 

Consiliul Judeţean Alba   Alba Iulia   

 

 

     Preşedinte,     Rector,                                                 Decan,  

Ion DUMITREL  prof. univ. dr. Daniel BREAZ                  av. dr. Mihai Baco 

 

 

 

 

     Director executiv, 

 Marian-Florin AITAI 

 

 

 

Vizat CFP 

 

 

 

Consilier juridic 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

ERATĂ 

la Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.96/02 iunie 2016 privind aprobarea Acordului 

de Cooperare încheiat între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, Universitatea „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia și Baroul Alba, în vederea organizării Conferinţei ,, Provocările cu care se 

confruntă avocatul în Europa secolului XXI”  

 

           Având în vedere eroarea materială strecurată în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr.96/02 iunie 2016  - ACORD DE COOPERARE – în cuprinsul alineatului 1.1. al Articolului 1 – 

Obiectul Acordului de cooperare, constând în indicarea greșită a anului 2015 în loc de anul 2016, 

            Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. nr.96/02 iunie 2016  - ACORD DE 

COOPERARE, la ARTICOLUL 1 – OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE, alineatul 1.1.,se va 

citi: 

          "1.1. Obiectul Acordului de Cooperare îl constituie organizarea Conferinţei ,, Provocările cu care 

se confruntă avocatul în Europa secolului XXI”, în colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 1918” 

Alba Iulia și Baroul Alba, în perioada 24 – 26 iunie 2016, la Alba Iulia ". 

. 

 PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 

                                                                                           SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

                                                                                         Vasile BUMBU  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a 

Județului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de 

investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 2 iunie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, 

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

lucrări de investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a 

unor bunuri imobile, proprietate publică a Județului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca 

urmare a realizării unor lucrări de investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare; 

- raportul de specialitate nr. 9195/30 mai 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 102/5 mai 2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7768/5 mai 2016; 

Ținând cont de prevederile și de conținutul: 

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

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

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

1969-12770/2008 – Anexa nr. 2; 

- procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2940/25 aprilie 2016 privind obiectivul 

executat din fonduri I.I.D. “Împrejmuire stație de tratare apă Mihoiești” 

- procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2769/19 aprilie 2016 privind obiectivul 

executat din fonduri I.I.D. “Împrejmuire stație de reclorinare - Sursa Bărăbanț-Puțuri”. 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului imobil cuprins la poziția cu nr. crt. 104 

în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, de la valoarea de 149.158,10 lei 

la valoarea de 202.865,10 lei, ca urmare a recepționării obiectivului “Împrejmuire Stație de reclorinare - 

Sursa Bărăbanț-Puțuri”, realizat de către S.C. APA-CTTA S.A. din Fondul de Întreținere, Înlocuire, 

Dezvoltare, pe terenul împrejmuit al fostei Captări de apă „puțuri forate Bărăbanț”. 

Art. 2. Poziția cu nr. crt. 104 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Alba se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent fostei 

Captări apă puţuri forate Bărăbanţ cu împrejmuirile aferente“, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“202.865,10 lei”. 

Art. 3. Bunul imobil, cuprins la poziția cu nr. crt. 16 în Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1969-12770/2008, îşi modifică 

denumirea în „Împrejmuiri la fosta Captare de apă puţuri forate Bărăbanţ” şi valoarea de inventar de la 

9.220 lei la 62.927 lei. 

Art. 4. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului cuprins la poziția cu nr. crt. 138 în 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, de la valoarea de 89.386,12 lei la 

valoarea de 184.101,12 lei, ca urmare a recepționării obiectivului “Împrejmuire stație de tratare apă 

Mihoiești”, realizat de către S.C. APA-CTTA S.A. din Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare, pe 

terenul aferent Staţiei de tratare a apei Mihoieşti-Câmpeni. 

Art. 5. Poziția cu nr. crt. 138 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Alba se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Staţiei de 



tratare a apei Mihoieşti-Câmpeni şi împrejmuire“, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“184.101,12 lei”. 

Art. 6. Bunul imobil, cuprins la poziția cu nr. crt. 25 în Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1969-12770/2008, îşi modifică 

denumirea în „Staţie de filtrare şi pavilion tehnic cu instalaţiile aferente Mihoieşti-Câmpeni şi 

împrejmuire” şi valoarea de inventar de la 3.535.606,26 lei la 3.630.321,26  lei. 

Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

Intercomunitară „APA ALBA”; S.C.  APA–CTTA S.A Alba; direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

   

  

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

  

Nr. 97 

Alba Iulia, 2 iunie  2016  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Județean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa de constituire, publică, în data de 21 iunie 2016; 

Ținând cont de propunerile făcute de consilierii județeni declarați aleși cu ocazia alegerilor locale 

din data de 5 iunie 2016 cu privire la nominalizarea membrilor Comisiei de validare a mandatelor 

consilierilor județeni; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 107/26 iulie 2012 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Alba, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 89 coroborat cu art. 31 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4 și art. 5 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 un număr de 5 consilieri județeni în componența Comisiei de validare a 

mandatelor consilierilor județeni. 

Art. 2. Se alege prin vot deschis Comisia de validare a mandatelor consilierilor județeni în 

următoarea componență: 

Simion Marcel   din partea Partidului Național Liberal 

Cherecheș Ioan Dan   din partea Partidului Național Liberal 

Pușcă Nicolae    din partea Partidului Social Democrat 

Köble Levente Ladislau  din partea Alianței Liberalilor și Democraților 

Cenușă Marin    din partea Partidului Mișcarea Populară 

Art. 3. Comisia de validare a mandatelor consilierilor județeni în componența stabilită la art. 2 

va proceda la alegerea din rândul membrilor săi a președintelui și secretarului acestei comisii. 

 

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; Comisiei de validare; Direcţiei 

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

 

  

                   CONTRASEMNEAZĂ 

  PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

     Prof. SANDEA DORIN GHEORGHE          Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Nr. 98 

Alba Iulia, 21 iunie  2016  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatelor consilierilor județeni 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa de constituire, publică, în data de 21 iunie 2016; 

Vâzând: 

- adresa Partidului Național Liberal  Alba către Consiliul Județean Alba nr. 379/16 iunie 2016, 

precum și adresa înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 17545/20 iunie 2016; 

- adresa Partidului Social Democrat Alba către Consiliul Județean Alba nr. 167/21 iunie 2016, 

împreună cu Declarația de renunțare  înainte de validare a domnului Dîrzu Ioan declarat consilier județean 

ales cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016; 

- adresa Alianței Liberalilor și Democraților  Alba către Consiliul Județean Alba nr. 31/21 iunie 

2016; 

- adresele Partidului Mișcarea Populară Alba către Consiliul Județean Alba nr. 63-65/17 iunie 

2016 (împreună cu Declarația de renunțare  înainte de validare a domnului Negruț Clement declarat 

consilier județean ales cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016; 

Ținând cont de propunerile privind validarea mandatelor de consilieri județeni făcute de Comisia 

de validare a mandatelor consilierilor județeni în urma analizei și examinării legalității alegerii 

consilierilor județeni cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 107/26 iulie 2012 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Alba, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3-5, ale art. 31
1
 și ale art. 33 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 47 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale, 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 validează, în ordine alfabetică, prin votul deschis al consilierilor județeni prezenți, 

mandatele unui număr de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din 

data de 5 iunie 2016, după cum urmează: 

1. ALBANI-ROCCHETTI SIMONE 

2. ALBU NICOLAE 

3. BUMB SORIN-IOAN 

4. CENUŞA MARIN 

5. CETERAŞ MARIUS-NICOLAE 

6. CHERECHEŞ IOAN DAN 

7. CHIRIAC RAUL DUMITRU 

8. CREŢU SIMION 

9. CUCUI ALIN-FLORIN 

10. DUMITREL ION 

11. FENEŞER GHEORGHE 

12. FLOREA IOAN 

13. FULEA DUMITRU 

14. FULEA IOAN 

15. HAŢEGAN MARIUS-NICOLAE 

16. KŐBLE LADISLAU-LEVENTE 

17. LUCA NICOLAE 

18. MUREŞAN CORNELIU 



19. NEGRUŢIU ADRIAN-EMIL 

20. PONORAN TUDOR 

21. PRODAN GHEORGHE LUCIAN 

22. PUŞCĂ NICOLAE 

23. RĂCUCI CLAUDIU-VASILE 

24. RADU CĂLIN 

25. ROMAN FLORIN-CLAUDIU 

26. SANDEA DORIN-GHEORGHE 

27. SIMION MARCEL 

28. STĂNESCU VASILE 

29. TĂTAR VIRGIL 

30. TOMUŞ DOREL 

31. URSALEŞ TRAIAN NICOLAE 

32. UŢIU IOAN 

33. ZDRÂNC DANIEL-LIVIU 

  

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

sau în cazul celor absenți de la ședința de constituire, de la comunicare. 

 

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; Comisiei de validare; 

consilierilor județeni, Direcţiei juridică şi relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

  

                   CONTRASEMNEAZĂ 

  PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

     Prof. SANDEA DORIN GHEORGHE          Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Nr. 99 

Alba Iulia, 21 iunie  2016  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea Consiliului Județean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa de constituire, publică, în data de 21 iunie 2016; 

Luând act de depunerea și semnarea jurământului de către un număr de 31 consilieri județeni 

dintr-un total de 33 consilieri județeni ai căror mandate au fost validate; 

Luând în considerare prevederile : 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 107/26 iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 99/21 iunie 2016 privind validarea mandatelor 

consilierilor județeni; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 89 coroborat cu art. 34 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 6 alin. 2 și ale art. 7 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 8 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 47 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale, 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 

 

Articol unic 

 Se constată depunerea jurământului de credință de către majoritatea consilierilor județeni 

validați, motiv pentru care se declară legal constituit Consiliul Județean Alba în următoarea componență: 

34. ALBANI-ROCCHETTI SIMONE  - Partidul Național Liberal 

35. ALBU NICOLAE    - Partidul Național Liberal 

36. BUMB SORIN-IOAN   - Partidul Național Liberal 

37. CENUŞA MARIN    - Partidul Mișcarea Populară 

38. CETERAŞ MARIUS-NICOLAE  - Partidul Național Liberal 

39. CHERECHEŞ IOAN DAN   - Partidul Național Liberal 

40. CHIRIAC RAUL DUMITRU   - Partidul Național Liberal 

41. CREŢU SIMION    - Partidul Național Liberal 

42. CUCUI ALIN-FLORIN   - Partidul Național Liberal 

43. DUMITREL ION    - Partidul Național Liberal 

44. FENEŞER GHEORGHE   - Alianța Liberalilor și Democraților 

45. FLOREA IOAN    - Partidul Social Democrat 

46. FULEA DUMITRU    - Partidul Național Liberal 

47. FULEA IOAN     - Partidul Național Liberal 

48. HAŢEGAN MARIUS-NICOLAE  - Partidul Național Liberal 

49. KŐBLE LADISLAU-LEVENTE  - Alianța Liberalilor și Democraților 

50. LUCA NICOLAE    - Partidul Social Democrat 

51. MUREŞAN CORNELIU   - Partidul Social Democrat 

52. NEGRUŢIU ADRIAN-EMIL  - Partidul Național Liberal 

53. PONORAN TUDOR    - Partidul Național Liberal 

54. PRODAN GHEORGHE LUCIAN  - Partidul Social Democrat 

55. PUŞCĂ NICOLAE    - Partidul Social Democrat 

56. RĂCUCI CLAUDIU-VASILE  - Partidul Național Liberal 

57. RADU CĂLIN    - Partidul Social Democrat 

58. ROMAN FLORIN-CLAUDIU  - Partidul Național Liberal 

59. SANDEA DORIN-GHEORGHE  - Partidul Social Democrat 

60. SIMION MARCEL    - Partidul Național Liberal 

61. STĂNESCU VASILE    - Partidul Național Liberal 

62. TĂTAR VIRGIL    - Partidul Național Liberal 



63. TOMUŞ DOREL    - Partidul Social Democrat 

64. URSALEŞ TRAIAN NICOLAE  - Partidul Mișcarea Populară 

65. UŢIU IOAN     - Alianța Liberalilor și Democraților 

66. ZDRÂNC DANIEL-LIVIU   - Partidul Social Democrat 

  

 

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; Comisiei de validare; 

consilierilor județeni, Direcţiei juridică şi relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

  

                   CONTRASEMNEAZĂ 

  PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

     Prof. SANDEA DORIN GHEORGHE          Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Nr. 100 

Alba Iulia, 21 iunie  2016  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea Președintelui Consiliului Județean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa de constituire, publică, în data de 21 iunie 2016; 

Luând act de rezultatul votului secret cu privire la alegerea Președintelui Consiliului Județean 

Alba exprimat de către consilierii județeni prezenți la ședința de constituire; 

Luând în considerare prevederile : 

-  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 107/26 iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 99/21 iunie 2016 privind validarea mandatelor 

consilierilor județeni; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 100/21 iunie 2016 privind constiuirea Consiliului 

Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 101 alin. 1-2 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 

 

 

Articol unic 

 Domnul DUMITREL ION este declarat ales Președinte al Consiliului Județean Alba în urma 

votului secret al majorității consilierilor județeni în funcție. 

 

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; domnului Dumitrel Ion; 

Comisiei de validare; consilierilor județeni, Direcţiei juridică şi relații publice și Biroului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  

                   CONTRASEMNEAZĂ 

  PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

     Prof. SANDEA DORIN GHEORGHE          Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Nr. 101 

Alba Iulia, 21 iunie  2016  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa de constituire, publică, în data de 21 iunie 2016; 

Luând act de rezultatul votului secret cu privire la alegerea vicepreședinților Consiliului Județean 

Alba exprimat de către consilierii județeni prezenți la ședința de constituire; 

Luând în considerare prevederile : 

-  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 107/26 iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 99/21 iunie 2016 privind validarea mandatelor 

consilierilor județeni; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 100/21 iunie 2016 privind constiuirea Consiliului 

Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 101 alin. 1-2 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 CUCUI ALIN FLORIN este declarat ales în funcția de vicepreședinte al 

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

Art. 2 Domnul ROMAN FLORIN CLAUDIU este declarat ales în funcția de vicepreședinte al 

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

 

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; domnilor Dumitrel Ion, Cucui 

Alin Florin și Roman Florin Claudiu; Comisiei de validare; consilierilor județeni, Direcţiei juridică şi 

relații publice și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  

                     CONTRASEMNEAZĂ 

    PREŞEDINTE,             SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

      ION DUMITREL             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Nr. 102 

Alba Iulia, 21 iunie  2016  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa de constituire, publică, în data de 21 iunie 2016; 

Ținând cont de propunerile făcute de consilierii județeni prezenți la ședința de constituire și votul 

exprimat de aceștia cu privire la organizarea și stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

-  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 107/26 iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 99/21 iunie 2016 privind validarea mandatelor 

consilierilor județeni; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 100/21 iunie 2016 privind constiuirea Consiliului 

Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

ulterioare; 

- 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 La nivelul Consiliului Județean Alba se organizează un număr de 6 comisii de specialitate, 

după cum urmează:  

1. Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii 

2. Comisia amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului 

județului 

3. Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică 

4. Comisia educație, cultură, tineret, ONG – uri și sport 

5. Comisia cooperare interinstituțională și mediu de afaceri 

6. Comisia sănătate și protecție socială 

 

Art. 2 Se stabilește următoarea componență a comisiilor de specialitate: 

 

Comisia 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii 

PNL - 2, PSD – 1, ALDE - 1, PMP - 1 

Răcuci Claudiu Vasile 

Chiriac Raul Dumitru 

Florea Ioan 

Feneșer Gheorghe  

Ursaleș Traian Nicolae 

 

 

Comisia 2 Comisia amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului 

județului 

PNL - 3, PSD – 1, ALDE - 0, PMP - 1 

 

Hațegan Marius Nicolae 

Albani Rocchetti Simone 

Bumb Sorin Ioan 

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 

Köble Levente Ladislau 

 

Comisia 4 Comisia educație, cultură, tineret, ONG – uri și sport 

PNL - 3, PSD – 2, ALDE - 0, PMP - 0 

 

Fulea Ioan 

Cherecheș Ioan Dan 

Ceteraș Marius Nicolae 

Sandea Dorin Gheorghe 

Radu Călin 

 

Comisia 5 Comisia cooperare interinstituțională și mediu de afaceri 

PNL - 3, PSD – 2, ALDE - 0, PMP - 0 

 

Fulea Dumitru 

Albu Nicolae 

Negruțiu Adrian Emil 

Zdrânc  Daniel Liviu 

Mureșan Corneliu 

 

Comisia 6 Comisia sănătate și protecție socială 

PNL - 2, PSD – 2, ALDE - 1, PMP - 0 

 

Crețu Simion 

Stănescu Vasile 

Pușcă Nicolae 

Prodan Lucian Gheorghe 

Uțiu Ioan 

 

Art. 3. Fiecare comisie de specialitate își alege, prin votul deschis al majorității consilierilor ce o 

compun, câte un președinte și un secretar. 

 

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; Comisiilor de specialitate 

organizate; consilierilor județeni, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

                     CONTRASEMNEAZĂ 

    PREŞEDINTE,             SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

      ION DUMITREL             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Nr. 103 

Alba Iulia, 21 iunie  2016  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

   

HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba 

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

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 30 iunie 2016; 

Luând în dezbatere: 

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

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

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

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

Alba; 

- raportul de specialitate nr.10722/22 iunie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” nr. 136/8 iunie 2016 

înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 9816/8 iunie 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. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

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

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

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

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

1969-12770/2008. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

cuprinse în Anexa 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.  

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

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

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

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

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba; Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”; S.C.  APA–CTTA 

S.A Alba; Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU                                           

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 104 

Alba Iulia,  30 iunie 2016  



      

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2  la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr.  104/302 iunie 2016 

 

 

 

 

 

 

Lista 

cu bunurile achiziționate de către S.C. APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, Înlocuire 

și Dezvoltare care vor fi cuprinse în Inventarul proprietății private a județului Alba 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventor (lei) 

1. Balanța MA 50/1.R+certificat de 

etalonare termobalanta 

buc. 1 4.822,53 4.822,53 

2. Obturator FOG N 1000 mm buc. 1 7.460,00 7.460,00 

3. Obturator FOG N 400 mm buc. 1 2.757,14 2.757,14 

4. Dacia Duster Laureate 1,5 109 E6 4*4, 

timbru verde 

buc. 1 68.627,12 68.627,12 

5 Dacia Duster Laureate 1,5 109 E6 4*4, 

timbru verde 

buc. 1 68.627,12 68.627,12 

TOTAL: 152.293,91 

 

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU                                           

 

 

 

  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba, 

scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a clădirii stației de pompare Gura Roșiei și a 

conductei de aducțiune între Stația de pompare Gura Roșiei și rezervoarele de înmagazinare apă 

potabilă Câmpeni și Abrud, bunuri proprietate publică a Județului Alba, concesionate operatorului 

regional S.C. APA CTTA S.A. Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 30 iunie 2016; 

Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în 

domeniul privat al Județului Alba, scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a clădirii stației de 

pompare Gura Roșiei și a conductei de aducțiune între Stația de pompare Gura Roșiei și rezervoarele de 

înmagazinare apă potabilă Cîmpeni și Abrud, bunuri proprietate publică a Județului Alba, concesionate 

operatorului regional S.C. APA CTTA S.A. Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea trecerii unor bunuri din 

domeniul public în domeniul privat al Județului Alba, scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a 

clădirii stației de pompare Gura Roșiei și a conductei de aducțiune între Stația de pompare Gura Roșiei și 

rezervoarele de înmagazinare apă potabilă Cîmpeni și Abrud, bunuri proprietate publică a Județului Alba, 

concesionate operatorului regional S.C. APA CTTA S.A. Alba; 

- raportul de specialitate nr. 10724/ 22 iunie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Societății Comerciale APA CTTA S.A. Alba nr. 4027/10 iunie 2016 înregistrată la 

Consiliul județean Alba cu nr. 9980/10.06.2016. 

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

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

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, 

modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997; 

- O.U.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrative-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

- H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 

privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată 

prin O.G. nr. 54/1997; 

- 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-Anexa nr. 

1, pozițiile cu nr. crt. 120 și 121; 

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

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

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

1969-12770/2008. 

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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba, în vederea 

scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare de către S.C. APA CTTA S.A. Alba a clădirii stației de 

pompare Gura Roșiei, concesionată către S.C. APA CTTA S.A. Alba, cuprinsă la poziția cu nr. crt. 120 în 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba și a conductei de aducțiune între 

stația de pompare Gura Roșiei și rezervoarele de înmagazinare apă potabilă Câmpeni și Abrud, 

concesionate către S.C. APA CTTA S.A. Alba, cuprinsă la poziția cu nr. crt. 121 în Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al Județului Alba. 

Art. 2. Se mandatează Operatorul regional S.C.APA CTTA S.A. Alba, să îndeplinească toate 

formalitățile legale de scoatere din funcțiune și valorificare prin casare a bunurilor imobile identificate la 



art. 1 din prezenta hotărâre. Sumele rezultate din valorificarea materialelor recuperate în urma demolării 

sau dezmembrării acestei construcții, constituie venit la bugetul propriu al Județului Alba. 

Art. 3. Poziția cu nr. crt. 120, din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002, se modifică  astfel: 

„-  coloana 2 va avea denumirea: Teren aferent Stației de pompare Gura Roșiei  

- coloana 3 va avea cuprinsul: Teren aferent, în suprafață de 1,895 mp 

- coloana 5 va avea valoarea: 10.582,92”. 

Poziția cu nr. crt. 121 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002, se va radia. 

Art. 4. Pozițiiile cu nr. crt. 30 și 31, din Lista bunurilor proprietate publică, aferente Serviciilor de 

apă și canalizare din Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă și de canalizare, se abrogă.  

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

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

Intercomunitară „APA ALBA”; S.C.  APA–CTTA S.A Alba; Direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

   

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU                                           

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 105 

Alba Iulia, 30 iunie 2016  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

   

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea „Devizului General” aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deseurilor în Județul Alba“ finanțat în cadrul Programului Operational Sectorial MEDIU şi al 

Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 30 iunie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind actualizarea „Devizului General” aferent proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

MEDIU şi al Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM); 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea „Devizului General” aferent 

proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial MEDIU şi al Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM); 

- raportul de specialitate nr. 10862/23 iunie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Autorității de Management POS Mediu nr. 31669/OA/18 aprilie 2016; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 78 din 28 aprilie 2015 privind actualizarea 

„Devizului General” şi a Planului de achiziţii” aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 48/26 februarie 2015 şi nr. 62/20 aprilie 2015 privind 

modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 213/29 decembrie 2014 privind 

actualizarea „Devizului general” din cadrul documentaţiei tehnico-economice aferente proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial MEDIU, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 213/29 decembrie 2014 privind actualizarea 

„Devizului general” din cadrul documentaţiei tehnico-economice aferente proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial MEDIU; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/24 ianuarie 2013 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ ; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/23 decembrie 2013 privind aprobarea modificării 

Planului de achiziţie din cadrul Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU; 

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

strategii împreună cu amendamentul propus în timpul dezbaterii în ca                                              drul 

şedinţei ordinare și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și 

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

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii – Anexa 4 – Metodologie; 

- Instrucţiunea AM POS Mediu nr. 1200/10 august 2015 privind unele măsuri pentru 

eşalonarea (fazarea) proiectelor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013; 

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 actualizarea „Devizului General” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 78 din 28 aprilie 2015 privind actualizarea „Devizului General” şi a Planului de achiziţii” 

aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial MEDIU, urmând să aibă denumirea şi conţinutul din Anexa nr. 1 – 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției Tehnice - Unitatea de 

Implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba” va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Autorităţii de Management 

pentru POS Mediu din cadrul Ministerului Fondurilor; Direcției dezvoltare și bugete și Direcţiei tehnice – 

UIP SMID, din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU                                           

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 106 

Alba Iulia,  30 iunie 2016  

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 106/30 iunie 2016  este 

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



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 şedinţă publică ordinară în data de 30 iunie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

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

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

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

Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 10355 din 15 iunie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 9671 din 14 iunie 2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba cu nr. 10336 din 15 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. 91 alin. 1 lit. a și 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, acestea urmând sa aibă structura prevăzută în anexele nr. 1 și nr. 2 - părți integrante ale 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 71 din 28 aprilie 2016 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

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

Iulia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

publice, Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.   

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU                                           

                                                                                           

 

Nr. 107 

Alba Iulia,  30 iunie 2016      

 

NOTĂ: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 107/30 iunie 2016  sunt 

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

http://www.cjalba.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 
 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 30 iunie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului Naţional al 

Unirii Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 9702 din 7 iunie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 1854 din 1 iunie 2016 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia înregistrată sub nr. 

9512 din 2 iunie 2016, la registratura Consiliului Județean Alba; 

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

juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 13 alin.2 Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- art. 26 alin. 3 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41 alin. 2 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare 

în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, 

urmând să aibă structura şi conținutul prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 29/25 februarie 2016  își 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

de specialitate al Consiliului Județean Alba și Managerul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

publice, Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Muzeului 

Naţional al Unirii Alba Iulia.    

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

Nr. 108 

Alba Iulia, 30 iunie 2016  



 

Anexa  la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr.  108/30 iunie 2016 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 

Nr.crt. Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

 CONDUCERE   

1 Director general adjunct I S 1 

2 Director general adjunct I S 1 

3 Contabil şef I S 1 

SECTIA ARHEOLOGIE – CERCETARE 

4 Sef secţie I S 1 

5 Cercetător ştiinţific I S 1 

6 Cercetător ştiinţific II S 1 

7-12 Arheolog IA S 6 

13 Arheolog I S 1 

14 Desenator IA M 1 

15 Fotograf IA M 1 

CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ
*
 

16-18 Arheolog I S 3
* 

19-20 Arheolog II S 2
*
 

SECŢIA ISTORIE – MUZEOLOGIE, BIBLIOTECĂ SI DOCUMENTARE 

21 Sef secţie I S 1 

22-27 Muzeograf IA S 6 

28-29 Conservator debutant S 2 

30-31 Bibliotecar IA S 2 

32 Arhivist IA S 1 

CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE – RESTAURARE CARTE VECHE 

33 Şef secţie I S 1 

34-37 Restaurator IA S 4 

38-40 Restaurator I M 3 

41-42 Conservator IA S 2 

43-44 Restaurator I S 2 

45 Conservator I SSD 1 

46 Chimist debutant S 1 

SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING CULTURAL 

47 Şef secţie I S 1 

48 Traducător I S 1 

49 Sociolog principal S 1 

50 Informatician I SSD 1 

51 Analist (programator) ajutor I M 1 

52 Referent I M 1 

53 Muzeograf I S 1 

54 Arheolog IA S 1 

SUPRAVEGHERE ŞI GESTIUNE PATRIMONIU 

55-63 Supraveghetor muzeu ŞG/M 9 

FINANCIAR – CONTABILITATE 

64 Economist II S 1 

65 Casier II M 1 

66 Funcţionar I M 1 

67 Inspector de specialitate II S 1 

68 Referent IA M 1 

69 Economist debutant S 1 

ADMINISTRATIV, SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MUNCII, P.S.I. 

70 Administrator I M 1 

71 Şofer I M 1 

72 Muncitor calificat I (Electrician) M 1 

73 Muncitor calificat I (Lăcătuş) M 1 



74 Muncitor calificat II (Instalator ) Şc.prof. 1 

75 Curier  ŞG 1 

PAZĂ 

76-80 Paznic  G/M 5 

JURIDIC,  RESURSE UMANE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

81 Consilier juridic IA S 0,5 

82 Inspector de specialitate II S 1 

AUDIT PUBLIC INTERN 

83 Auditor IA S 1 

 TOTAL  82,5 

* Posturile din cadrul compartimentului cercetare arheologică preventivă vor fi ocupate pe 

perioadă determinată (pe perioada derulării contractelor). 

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU                                           

                                                                                           

 

 

 

 

  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții 

ale Teatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba Iulia 
 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 30 iunie 2016;  

 Luând în dezbatere:  

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

Teatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba Iulia; 

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

Statului de funcții ale Teatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 10387/15 iunie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 609/13 iunie 2016 a Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia înregistrată sub 

nr. 10080/13 iunie 2016, la registratura Consiliului Județean Alba; 

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

juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. a şi art. 91 alin. 2 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, 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 modificarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Teatrului de Păpuși  

“Prichindel” Alba Iulia, acestea urmând să aibă structura prevăzuta în anexele nr. 1 şi nr. 2 - părţi 

integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2  Anexa nr. 1 a  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 102 din 28 mai 2015 şi Anexa 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 211 din 22 decembrie 2015 îşi încetează aplicabilitatea la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba şi a Managerului Teatrului de Păpuși “Prichindel” 

Alba Iulia vor duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

  

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

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

publice, Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Teatrului de 

Păpuși “Prichindel” Alba Iulia.  

   

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU                                           

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 109 

Alba Iulia,  30 iunie 2016      



Anexa nr. 1 la Hotărârea 

    Consiliului Județean Alba nr. 109/30 iunie 2016                                                                                                                                                  

                     
ORGANIGRAMA   

TEATRULUI  DE PĂPUȘI „PICHINDEL” ALBA IULIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

              PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL                 
                                                                    Contrasemnează 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 

TOTAL 

POSTURI 

 

27,5 

din care 

Conducere Execuție 

2 25,5 

CONSILIUL ARTISTIC 

DIRECTOR - 

MANAGER  

1 
CONSILIUL ADMINISTRATIV 

ȘEF SERVICIUL 

ARTISTIC-SCENA  1 

CONTABIL SEF 

1 

 

COMPARTIMENTUL 

ARTISTIC 

 

 

 

            9 
8 

COMPARTIMENT 

FINANCIAR 

CONTABILITATE, 

RESURSE UMANE, 

JURIDIC 

2,5 

COMPARTIMENTUL 

PRODUCTIE 

APROVIZIONARE, 

ADMINISTRATIV 

 

5 

COMPARTIMENTUL 

SCENĂ 

 

 

 

5 

 

COMPARTIMENT 

MARKETING 

 CULTURAL 

 

 

              4 
 

 

 

4 
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Anexa nr. 2  la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr.  109/30 iunie 2016 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

LA TEATRUL DE PĂPUȘI "PRICHINDEL" ALBA IULIA 

 

 

Nr.crt.             Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

 T O T A L
  27,5 

 Din care   

1 Contabil şef S 1 

 SERVICIUL ARTISTIC-SCENA  1 

2 Sef  serviciu artistic-scena  S 1 

 COMPARTIMENTUL ARTISTIC  9 

3-6 Actor teatru – gradul I                                                 S 4 

7 Actor teatru - debutant S 1 

8 Actor teatru – gradul II                                                 1 

9 Actor mânuitor păpuşi –marionete - gradul I 
*) 

S 1 

   10 Actor mânuitor păpuşi –marionete - gradul II 
*)

 S 1 

11 Actor manuitor papusi – I M 1 

 COMPARTIMENTUL SCENA   5 

12 Regizor scena (culise) – gradul I S 1 

13 Maestru sunet – I M 1 

14 Operator lumini - gradul I 
*) 

S 1 

15-16 Muncitor (manuitor decor) - I M 2 

 COMPARTIMENTUL 

PRODUCTIE,APROVIZIONARE,ADMINISTRATIV 

  5 

17 Muncitor (tamplar)- I M 1 

18 Muncitor (croitor)– I M 1 

19 Muncitor – I M 1 

20 Plasator sala M 1 

21 Referent – I M 1 

 COMPARTIMENT MARKETING CULTURAL   4 

22 Secretar literar – gradul I S 1 

23-24 Impresar artistic – gradul II S 2 

25 Referent de specialitate – gradul III  S 1 

 COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE, RESURSE UMANE, 

JURIDIC  

 2,5 

26 Inspector de specialitate –gradul I S 1 

27 Referent de specialitate - gradul II S 1 

27,5 Consilier juridic –gradul II S 0,5 
*
 În cazul în care persoanele, pentru care s-a primit aprobarea nominală de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional pentru a ocupa funcţie corespunzătoare nivelului de studii superioare, nu mai îndeplinesc criteriile stabilite prin 

Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr 2089/2010, Teatrul de Păpuşi „Prichindel Alba Iulia” va 

solicita, în acest sens, modificarea statului de funcţii .     

  

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU                                           
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de  evaluare a ofertelor in vederea atribuirii prin procedura de achiziţie 

publică – cerere de oferte – a contractului de lucrări  având ca obiect obiect  ,,Consolidare pod pe DJ 

107C km. 9+223, peste pârâul Dumbrăvița, în localitatea Ciugud, satul Limba, județul Alba” 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 9314/31 mai 2016 al Direcţiei tehnice privind constituirea Comisiei de  

evaluare a ofertelor în vederea atribuirii prin procedura achiziţie publică – cerere de oferte – a 

contractului de lucrări  având ca obiect obiect  ,,Consolidare pod pe DJ 107C km. 9+223, peste pârâul 

Dumbrăvița, în localitatea Ciugud, satul Limba, județul Alba”;                                                 

 Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 18 alin. 1 lit. a, art. 124 lit. b și art. 198 lit. b din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 

concesiune de sevicii, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 

contractelor de concesiune de sevicii, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare 

 

DISPUN 

 

Articol unic  

Se constituie Comisia de  evaluare a ofertelor în vederea atribuirii prin procedura achiziţie 

publică – cerere de oferte – a contractului de lucrări  având ca obiect obiect  ,,Consolidare pod pe DJ 

107C km. 9+223, peste pârâul Dumbrăvița, în localitatea Ciugud, satul Limba, județul Alba”,  în 

următoarea componență: 

Preşedinte:  Floare PERȚA   - sef serviciu, Serviciul de administrare a drumurilor 

județene; 

Membri:     Anca Mihaela DRĂGHICIU    - consilier, Serviciul de administrare a drumurilor 

județene; 

        Paul Silviu TODORAN     - consilier, Serviciul de administrare a drumurilor 

județene; 

         Camelia Elena GALAC VITAN  - expert achiziții publice, Serviciul achiziții publice; 

        Cecilia POPA      - consilier, Serviciul de administrare a drumurilor 

județene; 

Membri de rezervă:  

       Sorin Ioan MAIER  - consilier, Serviciul de administrare a drumurilor județene; 

        Ioan DĂRĂMUȘ   - consilier, Serviciul de administrare a drumurilor județene. 

 

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

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

de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

     PREŞEDINTE             Avizat pentru legalitate, 

 Ion DUMITREL     SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                            

                                                     Vasile BUMBU 

 

Nr. 158 

Alba Iulia, 1 iunie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

cu privire la  aprobarea modificării și completării art. 2 al Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 137/5 iunie 2015 referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale la 

Consiliul Judeţean Alba 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 9421/1 iunie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

- punctului 5 din Normele Metodologice privind angajarea lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor bugetare aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUN 

 

Art. 1. Articolul 2 al  Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 137/5 iunie 2015  
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale la Consiliul Judeţean Alba, se modifică și se completează 

urmând a avea următorul cuprins:  

”Art. 2 Se desemnează persoanele care vor îndeplini atribuțiile referitoare la inițierea angajării 

cheltuielilor (angajamentului legal - Anexa nr. 2), astfel:   

Androne Elisabeta Ana - Șef serviciu, Serviciul dezvoltare, strategii, programe  din cadrul 

Direcției dezvolvoltare și bugete 

Zaharie Vasile – Consilier superior, Serviciul dezvoltare, strategii, programe  din cadrul Direcției 

dezvolvoltare și bugete  

Rus Gabriela Nicoleta – Consilier superior, Serviciul dezvoltare, strategii, programe  din cadrul 

Direcției dezvolvoltare și bugete  

Țimonea Camelia Mirela – Consilier superior, Serviciul dezvoltare, strategii, programe  din cadrul 

Direcției dezvolvoltare și bugete 

Bîtiu-Tuhuț Adina Cornelia – Consilier superior, Serviciul dezvoltare, strategii, programe  din 

cadrul Direcției dezvolvoltare și bugete 

Lazăr Camelia Ileana - Șef serviciu, Serviciul buget-venituri din cadrul Direcției dezvolvoltare și 

bugete 

Stanciu Elena Cornelia – Consilier superior, Serviciul buget-venituri din cadrul Direcției 

dezvolvoltare și bugete 

Popa Anamaria – Consilier superior, Serviciul buget-venituri din cadrul Direcției dezvolvoltare și 

bugete 

Todea Petruța Rodica – Consilier superior, Serviciul buget-venituri din cadrul Direcției 

dezvolvoltare și bugete 

Crăciun Ana Monica – Consilier superior, Compartimentul contabilitate-financiar din cadrul 

Direcției dezvolvoltare și bugete 

Popa Ioan – Consilier superior, Compartimentul contabilitate-financiar din cadrul Direcției 

dezvolvoltare și bugete 

Bucur Lenica - Șef serviciu, Serviciul coordonare programe și proiecte, din cadrul Direcției 

amenajarea teritoriului și urbanism 

Moga Marilena Nicoleta – Consilier superior, Serviciul coordonare programe și proiecte, din 

cadrul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism  

Leterna Simona Elena – Consilier superior, Serviciul coordonare programe și proiecte, din cadrul 

Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 
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Vasiu Gabriel Ioan – Consilier superior, Serviciul coordonare programe și proiecte, din cadrul 

Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

Popa Nicolae – Consilier superior, Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și 

control din cadrul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

Stoicănescu Corina – Consilier superior, Compartiment urbanism, avizare, autorizare din cadrul 

Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

Gligor Mihaela Simona – Consilier superior, Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru, 

monitorizare și control din cadrul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

Matei Ioana Silvia – Consilier superior, Compartiment gestiunea peisajelor culturale  din cadrul 

Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

Matei Valy Virginia - Șef serviciu, Serviciul juridic-contencios din cadrul Direcției juridice și 

relații publice 

Rusu Angela - Consilier superior, Serviciul juridic-contencios din cadrul Direcției juridice și relații 

publice 

Grădinariu Raluca Elena - Consilier superior, Serviciul juridic-contencios din cadrul Direcției 

juridice și relații publice 

Negrescu Ștefania Petronela - Consilier superior, Compartiment administrație public și 

transparență decizională din cadrul Direcției juridice și relații publice 

Luculescu Viorel - Consilier superior, Serviciul juridic-contencios din cadrul Direcției juridice și 

relații publice 

Hăbean Adrian Lucian - Consilier superior, Compartiment relații cu publicul din cadrul Direcției 

juridice și relații publice 

Hațegan Paul Marius - Șef serviciu, Serviciul Administrativ din cadrul Direcției gestionarea 

patrimoniului și informatică 

Trifan Marius Vasile – Inspector de specialitate, Serviciul Administrativ din cadrul Direcției 

gestionarea patrimoniului și informatică 

Drechiciu Nicolae Alin – Referent, Serviciul Administrativ din cadrul Direcției gestionarea 

patrimoniului și informatică 

Babin Andreea Maria – Consilier superior, Compartiment administrarea domeniului public și 

privat din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului și informatică 

Ghilea Adrian Florin – Consilier superior, Compartiment administrarea domeniului public și 

privat din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului și informatică 

Cristea Monica Diana – Consilier superior, Compartiment achiziții publice din cadrul Direcției 

gestionarea patrimoniului și informatică 

Neag Radu Octavian – Consilier superior, Compartiment achiziții publice din cadrul Direcției 

gestionarea patrimoniului și informatică 

Mădăraş Cornelia Carmen – Consilier superior, Compartiment relații internaționale din cadrul 

Direcției gestionarea patrimoniului și informatică 

Sava Luminița Iuliana – Consilier superior, Compartiment informatică din cadrul Direcției 

gestionarea patrimoniului și informatică 

Corcescu Cornelia – Consilier superior, Compartiment informatică din cadrul Direcției gestionarea 

patrimoniului și informatică 

Carpinișan Virgil Ștefan – Consilier superior, Compartiment informatică din cadrul Direcției 

gestionarea patrimoniului și informatică 

Oprean Sorina – Consilier superior, Compartiment Cultură, educație și relații interinstituționale 

din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului și informatică 

Nedea Gheorghe – Referent, Compartiment Cultură, educație și relații interinstituționale din cadrul 

Direcției gestionarea patrimoniului și informatică 

Hale Gabriela Cristina – Consilier superior, Compartiment Cultură, educație și relații 

interinstituționale din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului și informatică 

Perţa Floare - Șef serviciu, Serviciul de administrare a drumurilor județene din cadrul Direcției 

tehnice 

Prejban Nicoleta Noemi – Consilier superior, Compartiment suport implementare din cadrul 

Direcției tehnice 

Sântimbrean Luminița - Consilier superior, Compartiment suport implementare din cadrul 

Direcției tehnice 

Cioban Andreea Maria – Inspector de specialitate, Compartiment arii protejate din cadrul 

Direcției tehnice 

Făgădar Cornelia - Consilier superior, Compartiment Proiecte, lucrări publice din cadrul Direcției 

tehnice 
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Clemnic Dan Aurelian - Consilier superior, Compartiment Proiecte, lucrări publice din cadrul 

Direcției tehnice 

Bozdog Adela - Consilier superior, Compartiment Proiecte, lucrări publice din cadrul Direcției 

tehnice 

Pohonţu Sebastian - Consilier superior, Compartiment Transporturi din cadrul Direcției tehnice 

Oltean Cosmin - Consilier superior, Compartiment Transporturi din cadrul Direcției tehnice 

Lăncrănjan Adam Gheorghe - Consilier superior, Compartiment Transporturi din cadrul Direcției 

tehnice 

Dreghiciu Mihaela Anca - Consilier superior, Compartiment Contracte, programe, sinteze din 

cadrul Direcției tehnice 

Todoran Paul Silviu - Consilier superior, Compartiment Contracte, programe, sinteze din cadrul 

Direcției tehnice 

Maier Ioan Sorin - Consilier superior, Compartiment Urmărire producție din cadrul Direcției 

tehnice 

Docan Daniela - Consilier superior, Compartiment programe, proiecte, mediu din cadrul Direcției 

tehnice 

Luca Aurora Petronela - Consilier superior, Serviciul de turism din cadrul Direcției tehnice 

Frățilă Alina - Consilier superior, Serviciul de turism din cadrul Direcției tehnice 

Pojar Anca – Inspector de specialitate, Serviciul de turism din cadrul Direcției tehnice 

Cațaroș Pompilia Luminița - Consilier superior, Serviciul de turism din cadrul Direcției tehnice 

Suciu Horatiu Zaharia - Șef birou, Birou resurse umane 

Mihălțan Nicoleta Iuliana – Consilier superior, din cadrul Biroului de resurse umane 

Becheș Maria Daniela – Consilier superior, din cadrul Biroului de resurse umane 

Hațegan Niculina – Consilier superior, din cadrul Biroului de resurse umane 

Potopea Dana – Consilier superior, din cadrul Biroului de resurse umane  

Forda Lucian - Șef serviciu, Serviciul public salvamont”  

Art. 2. Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 137/5 iunie 

2015  rămân în vigoare.  

 

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

Prefectului Județului Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, persoanelor nominalizate, direcțiilor, 

serviciilor și birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                               Avizat pentru legalitate, 

     PREŞEDINTE                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

   Ion DUMITREL                         Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 160 

Alba Iulia, 1 iunie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la desemnarea persoanei care gestionează documentele prin care se ține evidența eliberării 

certificatelor de calificare și a certificatelor de absolvire  eliberate de Consiliul Județean Alba ca 

furnizor de formare profesională 

  

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

 - referatul nr. 9465/1 iunie 2016 al Serviciului coordonare programe şi proiecte privind 

desemnarea persoanei care gestionează documentele prin care se ține evidența eliberării certificatelor 

de calificare și a certificatelor de absolvire  eliberate de Consiliul Județean Alba ca furnizor de 

formare profesională. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 - art. 24 pct. 1, art. 25 alin. 2 și art. 26 alin. 3 din Metodologia certificării profesionale a adulților 

aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 501/2003, 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, emite prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Desemnez pe doamna Leterna Simona-Elena, cetăţean român, domiciliat în municipiul 

Alba Iulia, str. Târgului, nr. 1, bl. G80 ap. 70, judeţul Alba, posesor al cărţii de identitate seria AX nr. 

289183, eliberat de SPCLEP Alba Iulia la data de 26.03.2007, având CNP 2710331104319, consilier 

superior în cadrul Serviciului coordonare programe și proiecte, pentru a gestiona documentele prin care se 

ține evidența eliberării certificatelor de calificare și a certificatelor de absolvire  eliberate de Consiliul 

Județean Alba ca furnizor de formare profesională. 

Art. 2. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 1, împuternicesc  pe doamna Leterna Simona-

Elena pentru preluarea de la comisiile de autorizare a certificatelor și anexelor acestora, pe bază de proces 

verbal.  

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Serviciului coordonare programe şi proiecte, Direcţiei juridice şi relaţii publice, 

Biroului resurse umane și doamnei  Leterna Simona-Elena. 

 

                  Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

             Ion Dumitrel                       Vasile Bumbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 168 

Alba Iulia, 2 iunie  2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la desemnarea comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară, 

organizat în data de 21 iunie 2016 
 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 9432/1 iunie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la desemnarea 

comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în treapta 

profesională imediat superioară, organizat în data de 21 iunie 2016; 

 Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 1 din Anexa nr. 1, Capitolul  II, lit. L a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 44 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 

fonduri publice,  aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic Desemnez comisia de examinare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la examenul 

de promovare în treapta profesională imediat superioară a funției de referent debutant, la Compartimentul 

urbanism, avizare, autorizare din cadrul Direcţiei amenajarea teritorului şi urbanism, organizat în data de 21 

iunie 2016, în următoarea componenţă: 

 

Comisia de examinare: 

Preşedinte: Coman Voichiţa Maria –arhitect şef, Direcţia amenajarea teritorului şi urbanism 

Membri:      Suciu Horaţiu Zaharia – şef Birou resurse umane 

 Hărmănaş Mihaela Veturia – consilier superior, Direcţia amenajarea teritorului   şi 

urbanism 

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

Preşedinte: Matei Valy Virginia       - şef Serviciu juridic-contencios 

Membri:  Secară Tudor Victor -consilier superior, Direcţia amenajarea teritorului şi    urbanism 

 Gligor Mihaela Simona-consilier superior, Direcţia amenajarea teritorului şi         urbanism 

Secretarul comisiilor: Potopea Dana consilier juridic, Biroul Resurse umane 

 

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

Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei amenajarea teritorului şi urbanism, Direcţiei juridice şi relaţii publice, 

Serviciului juridic- contencios, Biroului resurse umane, persoanelor desemnate în comisii. 

 

          Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       Ion Dumitrel                         Vasile Bumbu  

 

                

 

Nr. 169 

Alba Iulia, 2 iunie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud-Alba Iulia-Sebeș, 

operatorului  de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10348/15 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud-Alba Iulia-Sebeș, operatorului de transport rutier SC 

Flamingo Travelling SRL Alba Iulia; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9900/9 iunie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul  de transport  nr. 44/6 iunie 2016, încheiat între SC Construcții și Servicii SRL Sebeș 

și SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia; 

- avizul favorabil nr. 1239/14 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 20 iunie 2016-19 iunie 2017, pe 

traseul Aiud-Alba Iulia-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia, 

cod de înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, 

ap. 64, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia. 

                          Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL          Vasile BUMBU       

 

 

 

                                                                   

Nr. 173 

Alba Iulia, 15 iunie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureș – Aiud - Sebeș, 

operatorului  de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10349/15 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureș-Aiud-Sebeș, operatorului de transport rutier 

SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9903/9 iunie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul  de transport  nr. 41/6 iunie 2016, încheiat între SC Construcții și Servicii SRL Sebeș 

și SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia; 

- avizul favorabil nr. 1239/14 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 20 iunie 2016-19 iunie 2017, pe 

traseul Ocna Mureș – Aiud - Sebeș, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba 

Iulia, cod de înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. 

CF5, ap. 64, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia. 

                                                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL         Vasile BUMBU       

                                                                   

 

 

 

 

Nr. 174 

Alba Iulia, 15 iunie 2016  



 

42 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir – Sebeș, 

operatorului  de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10350/15 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir-Sebeș, operatorului de transport rutier SC Flamingo 

Travelling SRL Alba Iulia; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9901/9 iunie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul  de transport  nr. 42/6 iunie 2016, încheiat între SC Construcții și Servicii SRL Sebeș 

și SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia; 

- avizul favorabil nr. 1239/14 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 20 iunie 2016-19 iunie 2017, pe 

traseul Cugir - Sebeș, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia, cod de 

înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, 

judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia. 

                                    Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL        Vasile BUMBU       

                                                                   

 

 

 

Nr. 175 

Alba Iulia, 15 iunie 2016   
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 ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeș, 

operatorului  de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10351/15 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Sebeș, operatorului de transport rutier SC 

Flamingo Travelling SRL Alba Iulia; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9899/9 iunie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul  de transport  nr. 43/6 iunie 2016, încheiat între SC Construcții și Servicii SRL Sebeș 

și SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia; 

- avizul favorabil nr. 1239/14 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 20 iunie 2016-19 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia - Sebeș, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia, cod 

de înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 

64, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia. 

                          Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL        Vasile BUMBU       

                                                                   

 

 

 

Nr. 176 

Alba Iulia, 15 iunie 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeș, 

operatorului  de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia 
 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10353/15 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Sebeș, operatorului de transport rutier SC 

Flamingo Travelling SRL Alba Iulia; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9902/9 iunie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul  de transport  nr. 45/6 iunie 2016, încheiat între SC Construcții și Servicii SRL Sebeș 

și SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia; 

- avizul favorabil nr. 1239/14 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 20 iunie 2016-19 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia - Sebeș, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia, cod 

de înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 

64, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia. 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU       

                                                                   

 

 

 

 

Nr. 177 

Alba Iulia, 15 iunie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință ordinară 

pe data de 30 iunie 2016 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

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

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

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

modificările si completările ulterioare; 

 

DISPUN 

 

 Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă ordinară pe data de 30 iunie 2016, ora 11
00

, 

ședință ce va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba 

Iulia (Piața Ion IC Brătianu, nr. 1). 

 Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde: 

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

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

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul 

privat al Județului Alba, scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a clădirii stației de pompare Gura 

Roșiei și a conductei de aducțiune între Stația de pompare Gura Roșiei și rezervoarele de înmagazinare apă 

potabilă Cîmpeni și Abrud, bunuri proprietate publică a Județului Alba, concesionate operatorului regional 

S.C. APA CTTA S.A. Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea „Devizului General”  aferent proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

MEDIU şi al Programului Operaţional Infrastructură Mare(POIM) 

             Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

4. 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  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului Naţional al 

Unirii Alba Iulia 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții  

ale Teatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba Iulia 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

7. 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 .  186 

Alba Iulia, 23 iunie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

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

organizat în data de 18 iulie 2016 pentru ocuparea a două posturi 

vacante de salvator montan gradul I 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10615/21 iunie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 

comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat în data de 18 iulie 

2016 pentru ocuparea a două posturi vacante de salvator montan gradul I din cadrul Serviciului public 

Județean „Salvamont” Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 8 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic Se constituie comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul 

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

„Salvamont” Alba, organizat în data de 18 iulie 2016, în următoarea componenţă:  

 

Comisia de concurs: 

Președinte: Forda Lucian Onoriu  - șef serviciu - Serviciul public județean  

      „Salvamont” Alba; 

Membri: Hațegan Paul Marius - șef serviciu - Serviciul administrativ, Direcția 

 gestionarea patrimoniului și informatică; 

Susa Andrei Valentin  - salvator montan  – Serviciul public județean  

    „Salvamont” Alba; 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Președinte: Bodea Ioan   - director executiv - Direcția gestionarea  

      patrimoniului și informatică; 

Membri: Potopea Dana   - consilier juridic - Biroul resurse umane; 

Bal Daniel Mihai   - salvator montan – Serviciul public județean 

 „Salvamont” Alba; 

Secretarul comisiilor: Becheș Maria Daniela - consilier - Biroul resurse umane. 

 

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

Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Biroului resurse umane, Serviciului public 

Județean „Salvamont” Alba, persoanelor desemnate în comisii. 

          Avizat pentru legalitate,  

         PREŞEDINTE                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         Ion Dumitrel                         Vasile Bumbu  

 

                

 

Nr. 189 

Alba Iulia, 24 iunie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea repartizării pe trimestre  a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum și 

efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pentru bugetul propriu 

al Judeţului Alba şi bugetul  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, pe anul 2016 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 10840/23 iunie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete privind modificarea 

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

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

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.  95/26 mai 2016 privind 

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

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. c și lit. f, art. 104 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 49 alin. 5 și art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare, emit prezenta  

 

  

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre  a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum 

și efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pentru bugetul propriu al 

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

proprii, pe anul 2016, şi în consecință, anexele nr. 2 și nr. 5 astfel cum au fost modificate prin  Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 95/26 mai 2016 vor avea conținutul actualizat şi constituie părți integrante 

ale prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Direcţia dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile  prezentei dispoziţii. 

 

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

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

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

Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               ION DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 191 

Alba Iulia, 27 iunie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de inventariere şi preluare a bunurilor rezultate din implementarea 

Proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr.  11060 din 28 iunie 2016 al Unităţii  de Implementare a Proiectului 

Frumoasa cu privire la aprobarea Comisiei de inventariere şi preluare a bunurilor rezultate din 

implementarea Proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 

Frumoasa”; 

Ținând cont de: 

- contractul de finanţare nr. 129096/4 mai 2012 încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi 

Consiliul Judeţean Alba, modificat şi completat prin actele adiţionale nr. 1-5; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 417/10 noiembrie 2014 cu privire la 

nominalizarea persoanelor care vor face parte din Unitatea de administrare SIT FRUMOASA; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f, art. 119-122  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUN 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de inventariere şi preluare a bunurilor rezultate din 

implementarea Proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 

Frumoasa” în următoarea componenţă: 

Preşedinte:  Voichița Maria COMAN  - arhitect șef al Județului Alba 

Membri:  Alina FRĂȚILĂ  - inspector, Direcţia tehnică, Serviciu turism 

Nicolae POPA               - consilier I, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism, 

amenajarea teritoriului,  cadastru, monitorizare și control 

Sorin Vladimir LEAHU - consilier I, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism,  

    amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control 

Art. 2. Comisia stabilită conform art. 1 va proceda la inventariere şi va prelua, pe bază de proces 

verbal, bunurile rezultate din implementarea Proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 

Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” de la Dan Mihai POPESCU, manager proiect şi Maria Simona 

HORHAT,  asistent proiect în Unitatea de Implementare a Proiectului. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de inventariere/preluare vor fi transmise Direcției   

gestionarea patrimoniului şi informatică, Direcției dezvoltare şi bugete, Direcției tehnice și Direcției 

juridică şi relaţii publice. 

 

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

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei; Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Direcției tehnice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 192 

Alba Iulia, 28 iunie 2016     
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de inventariere a elementelor de natura activelor din patrimoniul 

Consiliului Judeţean Alba achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin 

întreprinderi sociale”, stabilirea atribuţiilor comisiei şi a modului de efectuare a inventarierii 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11065/28 iunie 2016 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete și Serviciului 

coordonare programe și proiecte privind constituirea Comisiei de inventariere a elementelor de natura 

activelor din patrimoniul Consiliului Judeţean Alba  achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe 

piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, stabilirea atribuțiilor comisiei și a modului de efectuare a 

inventarierii; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f, art. 119-122  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,  cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare 

DISPUN 

 

 Art. 1. (1) Aprob constituirea Comisiei de inventariere a elementelor de natura activelor din 

patrimoniul Consiliului Judeţean Alba  achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa 

muncii prin întreprinderi sociale” POSDRU/84/61/S.53560/2010, Axa prioritară 6 – Promovarea 

incluziunii sociale” Domeniul de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, în următoarea 

componenţă: 

Preşedinte:  Ioan POPA   - consilier superior, Compartimentul contabilitate – 

          financiar  

Membri:  Simona-Elena LETERNA       - consilier superior, Serviciul coordonare programe și  

          proiecte; 

  Gabriel-Ioan VASIU               - consilier juridic, Serviciul coordonare programe și  

          proiecte. 

 (2) Atribuţiile comisiei prevăzute la alineatul (1) sunt următoarele: 

- înainte de începerea operaţiunii de inventariere preiau de la gestionarul răspunzător de gestiunea 

bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare; dacă 

are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, primite cu sau fără documente; are plusuri sau minusuri în 

gestiune, are bunuri nerecepţionate sau care trebuie livrate, pentru care s-au întocmit documentele aferente; 

a primit sau eliberat bunuri fără documente legale; etc. şi pe care a menţionat numărul şi data ultimului 

document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune; 

 - efectuează numărarea, cântărirea, măsurarea sau determinarea cantităţilor faptice a bunurilor; 

 - întocmesc listele de inventariere cuprinzând bunurile inventariate (utilizând modelul prevăzut 

în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-

contabile); 

 - semnează alături de gestionarul bunurilor inventariate listele de inventariere; 

 - participă alături de compartimentul financiar contabil la definitivarea situaţiei comparative. 

Art. 2. Procesele verbale întocmite de comisia de inventariere vor cuprinde următoarele elemente: 

- numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere; 

- numărul şi data dispoziţiei de constituire a comisiei de inventariere; 

- gestiunea inventariată; 



 

50 

- data începerii şi terminării operaţiunilor de inventariere; 

- rezultatele inventarierii; 

- concluziile şi propunerile comisiei dacă este cazul cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor 

constatate, a persoanelor vinovate, precum şi propunerile de măsuri în legătură cu acestea; 

- propuneri de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a obiectelor de inventar 

şi declasare sau casare a unor stocuri; 

- constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din 

gestiune, precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. 

Art. 3.  (1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare după 

caz. 

 (2) Terenurile se inventariază pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate. Clădirile se 

inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic. 

 (3) Determinarea stocurilor faptice se face astfel încât să se evite omiterea ori inventarierea de 

două  sau de mai multe ori a aceloraşi bunuri. 

(4) Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere, care trebuie să se 

întocmească pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri. 

(5) Pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate bunurile şi 

valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa. De 

asemenea, acesta menţionează dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. În acest caz, 

comisia de inventariere este obligată să analizeze obiecţiile, iar concluziile la care a ajuns se vor menţiona 

la sfârşitul listelor de inventariere. 

(6) Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către preşedintele şi membrii comisiei de 

inventariere, precum şi de gestionar. 

Art. 4. Se va utiliza metoda inventarului permanent, contabilitatea analitică a stocurilor fiind 

organizată după metoda cantitativ-valorică. 

 Art. 5. Perioada de desfăşurare a inventarierii este 29 iunie 2016 – 15 iulie 2016. 

 Art. 6. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în 

listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din contabilitate. 

Art. 7. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din procedura privind modul 

de efectuare a inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Alba, precum şi cu dispoziţiile legale în 

domeniu. 

Art. 8.  Documentele întocmite în urma acțiunii de inventariere/preluare vor fi transmise Direcției   

gestionarea patrimoniului şi informatică, Direcției dezvoltare şi bugete, Direcției tehnice și Direcției 

juridică şi relaţii publice. 

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

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei; Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică, Direcţiei juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 193 

Alba Iulia, 28 iunie 2016   
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Zlatna, 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11043/28 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Zlatna, operatorului de transport rutier SC Livio 

Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10765/22 iunie 2016, precum și documentaţia anexată; 

 - contractul de servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între SC Sews România SRL și SC Livio 

Dario  SRL, precum și actul adițional  nr. 15 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1298/27 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia-Zlatna, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia. 

                    Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU  
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Alba Iulia, 28 iunie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Galda de Jos-Ighiu-

Ighiel, operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11044/28 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Galda de Jos-Ighiu-Ighiel, operatorului de 

transport rutier SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10766/22 iunie 2016, precum și documentaţia anexată; 

 - contractul de servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între SC Sews România SRL și SC Livio 

Dario  SRL, precum și actul adițional  nr. 15 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1298/27 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia-Galda de Jos-Ighiu-Ighiel, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod 

de înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia. 

                  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL                          Vasile BUMBU  

      

                                                                   

 

 

 

Nr. 195 

Alba Iulia, 28 iunie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Săliștea, 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia 
 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11045/28 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Săliștea, operatorului de transport rutier SC 

Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10768/22 iunie 2016, precum și documentaţia anexată; 

 - contractul de servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între SC Sews România SRL și SC Livio 

Dario  SRL, precum și actul adițional  nr. 15 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1298/27 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia-Săliștea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia. 

                              Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL                          Vasile BUMBU  

      

                                                                   

 

 

 

Nr. 196 

Alba Iulia, 28 iunie 2016     



 

54 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Pianu de Sus, 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11046/28 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Pianu de Sus, operatorului de transport rutier SC 

Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10764/22 iunie 2016, precum și documentaţia anexată; 

 - contractul de servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între SC Sews România SRL și SC Livio 

Dario  SRL, precum și actul adițional  nr. 15 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1298/27 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia-Pianu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia. 

                                                       Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL               Vasile BUMBU  

      

                                                                  

 

 

 

Nr. 197 

Alba Iulia, 28 iunie 2016    



 

55 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Geoagiu de Sus, 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11047/28 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier 

SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10767/22 iunie 2016, precum și documentaţia anexată; 

 - contractul de servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între SC Sews România SRL și SC Livio 

Dario  SRL, precum și actul adițional  nr. 15 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1298/27 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia-Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia. 

                                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL     Vasile BUMBU  

      

                                                                   

 

 

 

Nr. 198 

Alba Iulia, 28 iunie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Sînmiclăuș, 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11048/28 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Sînmiclăuș, operatorului de transport rutier SC 

Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10763/22 iunie 2016, precum și documentaţia anexată; 

 - contractul de servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între SC Sews România SRL și SC Livio 

Dario  SRL, precum și actul adițional  nr. 15 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1298/27 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia-Sînmiclăuș, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia. 

                Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL                      Vasile BUMBU  

      

                                                                  

 

 

 

Nr. 199 

Alba Iulia, 28 iunie 2016          



 

57 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Bucerdea Grînoasă, 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11049/28 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Bucerdea Grînoasă, operatorului de transport 

rutier SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10762/22 iunie 2016, precum și documentaţia anexată; 

 - contractul de servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între SC Sews România SRL și SC Livio 

Dario  SRL, precum și actul adițional  nr. 15 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1298/27 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia-Bucerdea Grînoasă, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia. 

                                Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL               Vasile BUMBU  

      

                                                                   

 

 

 

Nr. 200 

Alba Iulia, 28 iunie 2016     



 

58 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Șilea-Alba Iulia, 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11050/28 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Șilea-Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio 

Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10761/22 iunie 2016, precum și documentaţia anexată; 

 - contractul de servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între SC Sews România SRL și SC Livio 

Dario  SRL, precum și actul adițional  nr. 15 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1298/27 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, pe 

traseul Șilea-Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia. 

                              Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL             Vasile BUMBU  

      

                                                                   

 

 

 

Nr. 201 

Alba Iulia, 28 iunie 2016                 



 

59 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Aiud-Livezile-

Rădești, operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11051/28 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Aiud-Livezile-Rădești, operatorului de transport 

rutier SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10760/22 iunie 2016, precum și documentaţia anexată; 

 - contractul de servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între SC Sews România SRL și SC Livio 

Dario  SRL, precum și actul adițional  nr. 15 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1298/27 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia-Aiud-Livezile-Rădești, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia. 

                                                                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL                         Vasile BUMBU  

      

 

 

 

                                                                   

Nr. 202 

Alba Iulia, 28 iunie 2016     
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Bucerdea Grînoasă- 

Bălcaciu, operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11052/28 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Bucerdea Grînoasă-Bălcaciu, operatorului de 

transport rutier SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10759/22 iunie 2016, precum și documentaţia anexată; 

 - contractul de servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între SC Sews România SRL și SC Livio 

Dario  SRL, precum și actul adițional  nr. 15 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1298/27 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia-Bucerdea Grînoasă-Bălcaciu, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, 

cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia. 

                                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL                Vasile BUMBU      

                                                                   

 

 

 

 

Nr. 203 

Alba Iulia, 28 iunie 2016    



 

61 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Gîrbova de Jos-Aiud, 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11053/28 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Gîrbova de Jos-Aiud, operatorului de transport 

rutier SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10758/22 iunie 2016, precum și documentaţia anexată; 

 - contractul de servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între SC Sews România SRL și SC Livio 

Dario  SRL, precum și actul adițional  nr. 15 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1298/27 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia-Gîrbova de Jos-Aiud, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia. 

                                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU      

 

                                                                 

 

 

 

Nr. 204 

Alba Iulia, 28 iunie 2016         



 

62 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Cisteiu de Mureș, 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11055/28 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Cisteiu de Mureș, operatorului de transport 

rutier SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10757/22 iunie 2016, precum și documentaţia anexată; 

 - contractul de servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între SC Sews România SRL și SC Livio 

Dario  SRL, precum și actul adițional  nr. 15 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1298/27 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia-Cisteiu de Mureș, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia. 

                                                                                                       Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU      

 

                                                                   

 

 

 

Nr. 205 

Alba Iulia, 28 iunie 2016     
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Ocna Mureș-Noșlac, 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11056/28 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Ocna Mureș-Noșlac, operatorului de transport 

rutier SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10770/22 iunie 2016, precum și documentaţia anexată; 

 - contractul de servicii nr. 621/1 iulie 2008, încheiat între SC Sews România SRL și SC Livio 

Dario  SRL, precum și actul adițional  nr. 15 la contract; 

- avizul favorabil  nr. 1298/27 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia-Ocna Mureș-Noșlac, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia. 

                                  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL      Vasile BUMBU      

 

                                                                   

 

 

 

Nr. 206 

Alba Iulia, 28 iunie 2016           
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Geoagiu de Sus, 

operatorului  de transport rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11057/28 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier 

SC Livio Dario SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10769/22 iunie 2016, precum și documentaţia anexată; 

 - contractul de servicii nr. 622/1 iulie 2008, încheiat între SC Pomarom SRL și SC Livio Dario  

SRL, precum și actul adițional   la contract înregistrat cu nr. 228/156/8 iunie 2016; 

- avizul favorabil  nr. 1298/27 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

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

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

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

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, pe 

traseul Alba Iulia-Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

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

transport  rutier SC Livio Dario SRL Alba Iulia. 

                                  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL      Vasile BUMBU      

 

                                                                  

 

 

 

Nr. 207 

Alba Iulia, 28 iunie 2016     
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

DISPOZIȚIE 

cu privire la modificarea Regulamentului intern 

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11270/30 iunie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la modificarea 

Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: 

 - procesul verbal nr. 11325/30 iunie 2016 privind consultarea Sindicatului AS al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, cu privire la modificarea Regulamentului intern al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- procesul verbal nr. 11262/30 iunie 2016 privind consultarea Comisiei paritare a funcționarilor 

publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, cu privire la 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 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și 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 administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUN 

   

Art. 1. (1) Se modifică Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba, acesta urmând să aibă structura și conținutul prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei 

dispoziţii. 

 (2) Regulamentul intern prevăzut la alin. 1 se aplică şi Serviciului Public Judeţean Salvamont, 

structură fără personalitate juridică organizată în subordinea Consiliului Județean Alba. 

Art. 2. Prezentul Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va 

fi adus la cunoştinţă personalului Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi va fi afişat la sediul Consiliului Judeţean 

Alba. 

Art. 3. Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba aprobat 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 141/18 martie 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, personalului Consiliului Judeţean 

Alba, Sindicatului aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba - AS Alba, Comisiei paritare a 

funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,  Comisia de 

disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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. 208 

Alba Iulia, 30 iunie 2016    
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Anexă la Dispoziția Președintelui 

ConsiliuluiJudețean Alba nr. 208/30               

iunie 2016 

 

 

 

REGULAMENT INTERN 

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. (1) Prezentul regulament intern a fost redactat și întocmit în conformitate cu prevederile 

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

ale Legii nr. 53/2003 Codul muncii, 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 Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 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 angajaţilor autorităților și instituţiilor publice. 

(2) Prezentul regulament se aplică aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi 

Serviciului Public Judeţean Salvamont Alba, structură fără personalitate juridică organizată în subordinea 

Consiliului Judeţean Alba. 

 (3) Regulamentul intern poate fi modificat potrivit procedurii prevăzute pentru întocmirea lui, ori 

de câte ori legislaţia, necesităţile legale de organizare şi disciplina muncii din autoritățile și instituţiile 

publice o cer sau o impun. 

Art. 2. Regulile de disciplină stabilite prin regulamentul intern se aplică tuturor funcționarilor 

publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, denumit în 

continuare personalul aparatului de specialitate, indiferent de natura şi durata raporturilor de serviciu ori de 

muncă, precum şi celor care lucrează în instituţie ca detaşaţi, delegaţi sau practicanţi. 

 Stabilind regulile se creşte securitatea în muncă, se introduce disciplina, se stabilesc  standarde de 

comportament la locul de muncă, iar procedurile prevăzute ajută la înţelegerea şi respectarea regulilor, 

asigurând totodată şi o modalitate de a răspunde în cazul în care regulile vor fi încălcate. 

 

CAPITOLUL II  OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE CONDUCERII CONSILIULUI JUDEȚEAN 

 

Art. 3. Îndatoririle conducerii consiliului județean privesc organizarea muncii şi crearea condiţiilor 

necesare desfăşurării normale a activităţilor precum şi întărirea ordinii şi disciplinei prin: 

a.) introducerea progresului tehnic, ridicarea calităţii serviciilor şi combaterea oricărei forme de 

manifestare a birocratismului; 

b.) coordonarea şi organizarea activităţii instituţiei, în cadrul unei structuri organizatorice raţionale, 

precizarea atribuţiilor şi răspunderilor personalului;  

c.) punerea la dispoziţia persoanelor angajate, potrivit specificului activităţii, a documentaţiei şi 

dotărilor tehnice de care dispune instituţia 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; 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; 

e.) 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;    

f.) asigurarea plăţii salariilor înaintea oricăror alte obligaţii băneşti;   

g.) sigurarea confidenţialităţii salariilor;            

h.) 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;  

i.) asigurarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a personalului, selecţia, încadrarea şi 

promovarea personalului potrivit cerinţelor stabilite prin fişa postului  pentru fiecare loc de muncă;  
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j.) asigurarea accesului direct la informaţiile specifice  pentru ca fiecare salariat să-şi cunoască 

drepturile şi îndatoririle ce-i revin în calitate de membru al colectivului instituţiei; 

k.) asigurarea accesului la date; 

l.) examinarea cu atenţie a sugestiilor şi propunerilor făcute de salariaţi în vederea îmbunătăţirii 

activităţii în toate serviciile, precum şi informarea acestora asupra modului de rezolvare, organizarea 

audienţelor la conducerea instituţiei 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, cu excepţia celor care sunt 

numiţi în categoria înalţilor funcţionari publici şi a personalului contractual, recunoaşterea dreptului la 

grevă, în condiţiile legii, cu respectarea principiului continuităţii şi celerităţii serviciului public; 

o.) conducerea consiliului județean va dispune amenajarea locurilor speciale pentru fumat pentru 

personalul aparatului de specialitate. 

Art. 4.  Drepturile conducerii consiliului județean: 

a.) stabileşte organizarea şi funcţionarea instituţiei; 

b.) stabileşte atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare angajat, în condiţiile legii; 

c.) emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru angajaţi, sub rezerva legalităţii lor; 

d.) exercită controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;  

e.) constată săvârşirea abaterilor disciplinare şi aplică sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii.  

 

CAPITOLUL III OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE  

PERSONALULUI APARATULUI DE SPECIALITATE  

 

Art. 5. Personalul aparatului de specialitate are obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism, 

imparţialitate şi în conformitate cu legea atribuţiile de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea 

aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului instituţiei. 

Art. 6. Obligaţiile personalului aparatului de specialitate: 

a.) respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul administraţiei publice locale, a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare, a Regulamentului intern, 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 de asigura transparenţa 

administrativă, pentru a câştiga şi menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi 

eficacitatea consiliului județean; 

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, 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.) nu trebuie să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri sau orice alt avantaj în interes 

personal; 

g.) respectarea programului de lucru;  

h.) prezentarea la serviciu apt pentru efectuarea programului zilnic;  

i.) să folosească raţional baza materială a consiliului județean pentru a evita deteriorarea acesteia şi 

eventuale costuri nejustificate; 

j.) respectarea regulilor 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 stabilească măsuri pentru o bună comunicare între ei şi între compartimente, pentru a se 

implementa o atitudine pozitivă faţă de muncă şi conducerea consiliului județean, pentru a putea realiza o 

bună concordanţă salariat-post prin potrivirea abilităţilor şi motivarea personalului aparatului de specialitate 

cu cerinţele postului; 

l.) respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă, urmărirea şi aplicarea cu fermitate a 

instrucţiunilor referitoare la derularea activităţii, a sarcinilor stabilite în fişa postului; 
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m.) să asigure păstrarea secretului profesional şi a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter, 

precum şi fidelitatea faţă de consiliul județean în executarea atribuţiilor de serviciu şi a celor în legătură cu 

acesta; 

n.) au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al 

incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii; 

o.) respectarea măsurilor de securitate şi sănătate a muncii, a normelor 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 instituţiei şi prezentarea, conform planificării, la controlul medical periodic; 

p.) respectarea programului de lucru cu publicul;  

q.) planificarea activităţilor, respectiv stabilirea obiectivelor şi identificarea paşilor ce trebuie 

întreprinşi pentru atingerea lor, stabilirea termenelor, clarificarea nelămuririlor, stabilirea unor planuri 

flexibile, stabilirea unor soluţii alternative, schiţarea în amănunt a planului pentru a acţiona rapid în situaţii 

de criză, munca în echipă;  

r.) să aibă asupra lor legitimaţia de serviciu;  

s.) să nu introducă băuturi alcoolice/droguri în instituţie, să nu le consume în timpul serviciului şi să 

nu lucreze sub influenţa acestora; 

ș.) este interzis fumatul în toate spațiile închise de la locul de muncă; 

t.) personalul aparatului de specialitate care urmează forme de perfecţionare profesională, a căror 

durată este mai mare de 90 zile într-un an calendaristic, finanţate din bugetul consiliului judeţean, sunt 

obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în instituţie 5 ani de la terminarea acestora. Dacă încetează 

raporturile de serviciu/contractul individual de muncă înainte de împlinirea termenului prevăzut sunt 

obligaţi să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu perfecţionarea profesională, calculate 

proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului, cu excepţia cazurilor pentru care se prevede 

altfel. Persoanele care au urmat o formă de perfecţionare şi nu au absolvit-o din vina lor sunt obligate să 

restituie instituţiei contravaloarea cheltuielilor efectuate;  

ț.) 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 

intervenite în starea civilă sau în datele ce se cuprind în dosarul profesional, în termen de 5 zile de la 

producerea acestor modificări; 

u.) 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. 

Art. 7.  Drepturile angajaţilor: 

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.) accesul la perfecţionare profesională; 

h.) dreptul la informare şi consultare; 

i.) dreptul la opinie; 

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; 

q.) la numirea în funcţie publică, precum şi la încetarea raportului de serviciu, funcţionarii publici 

au obligaţia să prezinte ordonatorului de credite declaraţia de avere. De asemenea, mai au obligaţia 

depunerii declaraţiei de avere personalul contractual de conducere şi persoanele încadrate cu contract 

individual de muncă la cabinetul demnitarului. Declaraţia de avere se actualizează anual, potrivit legii. 
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CAPITOLUL IV ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ 

 

A.) PROGRAMUL DE LUCRU 

Art. 8. (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 se poate opta şi pentru 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 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, sau, când acest lucru nu este posibil, se vor plăti, 

dacă este posibil, conform reglementărilor legale. 

 (4) Efectuarea orelor suplimentare se dispune în scris de către şeful ierarhic, cu aprobarea 

președintelui consiliului județean, fără a depăşi 360 de ore anual. Acordarea de timp liber corespunzător se 

va face pe baza unei cereri avizate de şeful ierarhic şi aprobate de către preşedintele consiliului judeţean. 

Art. 9. (1) Programul de lucru al consiliului județean se stabileşte după cum urmează: 

► 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 

Pentru personalul încadrat pe funcția de îngrijitor programul de lucru se stabileşte astfel: 

► ora începerii programului luni-vineri: 6
00 

► ora terminării programului luni-vineri: 14
00

 

(2) Pentru personalul încadrat pe funcția de consilier la cabinetul președintelui programul de lucru 

este cu alocare inegală. 

(3) Programul pentru relaţiile cu publicul este stabilit conform prevederilor legale prin dispoziţie a 

preşedintelui  Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 10. Întreg personalul aparatului de specialitate este obligat să respecte programul de lucru 

stabilit. 

 

 B.) REPAUSUL ZILNIC, SĂPTĂMÂNAL, ZILELE DECLARATE NELUCRĂTOARE ŞI 

SĂRBĂTORILE LEGALE 

Art. 11. 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. 

Art. 12.  Zilele de repaus săptămânal sunt de regulă sâmbăta şi duminica. 

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. 

Art. 13. Zilele declarate nelucrătoare sau de sărbătoare legală sunt: 

► 1 şi 2 ianuarie; 

► 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române; 

► prima şi a doua zi de Paşte; 

► 1 mai; 

► prima şi a doua zi de Rusalii; 

► 15 august - Adormirea Maicii Domnului; 

► 30 noiembrie – Sf. Andrei; 

► 1 decembrie – Ziua Națională a României; 

► prima şi a doua zi de Crăciun; 

► 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale,  declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte. 

 

C.) EVIDENŢA PREZENŢEI PERSONALULUI 

Art. 14. (1) Evidenţa prezenței personalului aparatului de specialitate se face prin semnarea condicii 

de prezenţă. Semnarea condicii se face atât la începerea programului cât şi la terminarea acestuia. Foaia 

colectivă de prezenţă se întocmeşte pe baza condicii, de către persoana desemnată din cadrul Biroului 

resurse umane.  

(2) Nesemnarea zilnică şi la timp a condicilor de prezenţă se consideră abatere disciplinară și poate 

fi sancţionată conform prevederilor prezentului regulament. 

(3) Condica de prezenţă se depune pentru semnare la ora 7
45

 si se ridică la ora 8
00

, iar la sfârşitul 

programului se depune la ora 16
30

 și se ridică la ora 16
45

 pentru zilele de luni-joi si se depune la ora 14
00

 și 

se ridică la ora 14
15

 pentru ziua de vineri. 
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(4) Condicile de prezență sunt puse la dispoziţia salariaţilor prin grija Biroului resurse umane, care 

le preia după completarea lor şi le arhivează. 

Art. 15. (1) În cazul în care un salariat nu se poate prezenta la serviciu este obligat să anunţe şeful 

ierarhic superior până la ora 9
00

, în caz contrar este înregistrat în condica de prezenţă ca absent nemotivat. 

(2) Personalul care soseşte noaptea 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. 16. Ieșirea personalului din instituție, în timpul programului de lucru, este permisă doar în baza 

ordinului de serviciu sau a biletului de învoire, semnat de șeful ierarhic superior. 

Art. 17. (1) Ordinul de serviciu se completează de către șeful ierarhic superior și se înmânează 

persoanei ce urmează să desfășoare activitatea în afara instituției. 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 se va consemna ora întoarcerii. 

(2) Ordinele de serviciu se înregistrează în Registrul de evidența a ordinelor de serviciu ce va fi 

completat de persoana (desemnata la cabinetul președintelui) responsabilă cu asigurarea permanenței la 

cabinetul președintelui. 

Art. 18. (1) Personalul instituției poate fi învoit să lipsească de la serviciu, în interes personal, în 

situații excepționale, cu recuperarea prealabilă/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 instituție. 

După întoarcerea în sediu acesta se va prezenta la camera 2 (cabinet președinte), unde se va consemna ora 

întoarcerii. 

(3) Biletele de învoire se înregistrează în Registrul de evidență a biletelor de învoire ce va fi 

completat de persoana (desemnată la cabinetul președintelui) responsabilă cu asigurarea permanenței la 

cabinetul președintelui.   

(4) Dacă se cumulează 8 ore de învoire sau mai multe și nu au fost recuperate în timpul lunii 

respective, fiecare fracțiune de 8 ore/lună echivalează  cu 1 zi din concediu de odihnă, urmând a fi dedusă 

în mod corespunzător din concediul de odihnă la care are dreptul salariatul.  

Art. 19. 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, și va sesiza 

conducerea consiliului județean și comisia de disciplină în cazul nerespectării normelor de prezență. 

 

D.  CONCEDIUL DE ODIHNĂ ŞI ALTE CONCEDII 

Art. 20. Concediul de odihnă se acordă conform prevederilor Codului muncii şi ale H.G. nr. 

250/1992, respectiv 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. 

Art. 21. (1) Programarea concediilor de odihnă se face în luna decembrie a fiecărui an pentru anul 

următor, în funcţie de interesele bunei desfăşurări a activităţii consiliului județean şi interesele personalului 

aparatului de specialitate. 

(2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat. Concediul 

de odihnă poate fi fracţionat, la cererea personalului aparatului de specialitate, cu condiţia ca una dintre 

fracţiuni să nu fie mai mică de 15 zile lucrătoare. Celelalte fracțiuni nu pot fi mai mici de 5 zile lucrătoare 

fiecare, cu excepția situațiilor excepționale caz în care se pot efectua fracțiuni de câte o zi, în numar de 6. 

(3) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.  

(4) În cazul în care, din motive justificate, personalului aparatului de specialitate 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 acorde concediul de odihnă neefectuat, într-o perioada de 18 

luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.  Compensarea 

în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului de muncă sau a 

raporturilor de serviciu. 

  Art. 22. Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu 

care se calculează conform reglementărilor legale în vigoare.  

Art. 23. (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 

bacalaureat, a 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; 

prezentarea 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 
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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 conducătorul instituţiei publice 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. 24. 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; 

► naşterea sau căsătoria unui copil: 3 zile lucrătoare; 

► 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. 25. De asemenea salariaţii au dreptul la concedii medicale 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. 

 

E.) REGULI  PRIVIND ACTIVITATEA DE ASIGURARE A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN 

MUNCĂ 

Art. 26. Conducerea Consiliului Judeţean Alba are următoarele obligaţii: 

a.) să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea personalului aparatului de 

specialitate, 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 consiliului județean 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 

personalului aparatului de specialitate; 

e.) să stabilească în fişa postului atribuţiile şi răspunderea personalului aparatului de specialitate 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 personalului aparatului de specialitate, indiferent de 

durata raportului de muncă/serviciu;   

h.) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării personalului 

aparatului de specialitate: 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; 

m.) personalul aparatului de specialitate are 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. 27. Personalul aparatului de specialitate are următoarele obligaţii: 
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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 altă persoană din aparatul de specialitate; 

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. 

Art. 28. (1) Consiliul județean 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. 

(2) La nivelul aparatului de specialitate al consiliului județean funcţionează un comitet de securitate 

şi sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea personalului aparatului de specialitate la elaborarea 

şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii. 

(3) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza regulamentului de funcţionare 

propriu. 

(4) Reprezentanţii personalului aparatului de specialitate în comitetul de securitate şi sănătate în 

muncă sunt desemnaţi de sindicatul AS-Alba. 

Art. 29. Pentru funcţionarii publici, la nivelul aparatului de specialitate al consiliului județean 

funcţionează comisia paritară. Aceasta participă la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii 

consiliului județean şi urmăreşte permanent realizarea acordurilor dintre funcţionarii publici şi ordonatorul 

de credite. 

 

F.) REGULI PRIVIND ACCESUL ÎN INCINTA CONSILIULUI JUDEȚEAN 

Art. 30. Accesul personalului angajat în incinta și sediul consiliului județean este permis pe baza 

legitimaţiei de serviciu. 

Art. 31. Legitimaţia de serviciu, va fi pusă la dispoziţia personalului aparatului de specialitate prin 

grija Biroului resurse umane. Personalului aparatului de specialitate care a pierdut legitimaţia de serviciu i 

se eliberează o nouă legitimaţie. 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. 32. Accesul cetăţenilor în incinta consiliului județean 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 V SANCŢIUNI DISCIPLINARE ŞI PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

Art. 33. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 

inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către personalul aparatului de specialitate, prin care acesta a încălcat 

normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale 

conducătorilor ierarhici. 

Art. 34. (1) Încălcarea de către funcţionarii publici şi personalul contractual, 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; 
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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 profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter; 

i.) manifestări care aduc atingere prestigiului consiliului județean; 

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 pentru funcţionarii publici; 

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 de lucru; 

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 din incinta consiliului județean fără forme legale;  

r.) executarea unor lucrări străine de interesele consiliului județean în timpul serviciului;  

s.) divulgarea către persoane din afara consiliului județean a unor date privind activitatea acestuia,       

care nu sunt de interes public sau a unor date personale ale altor persoane din aparatul de specialitate fără 

acordul  acestora;  

ș.) actele de violenţă provocate de personalul aparatului de specialitate sau la care acesta participă;  

t.) violenţa fizică şi de limbaj;  

ț.) hărţuirea sexuală;  

u.) blocarea căilor de acces în unitate, de evacuare şi de intervenţie, în caz de incendiu, în incinta 

consiliului județean; 

v.) fumatul în spațiile închise de la locul de muncă; 

x.) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative în vigoare. 

Art. 35. (1)  Sancţiunile disciplinare pentru funcționarii 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 fun cţia 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 președintele consiliului județean, iar celelalte 

sancţiuni se aplică de președintele consiliului județean, la propunerea comisiei de disciplină.  

(4) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi 

audierea funcţionarului public.  

(5) Analizarea faptelor sesizate şi propunerea sancţiunii disciplinare se face de către Comisia de 

disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

(6) Sancţiunile sunt evidenţiate în cazierul administrativ. 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. 36. Răspunderea contravenţională se angajează în cazul în care angajaţii au săvârşit o 

contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. 

Art. 37. Răspunderea civilă se angajează pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului 

consiliului județean, pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit, pentru 

daunele plătite de instituţia publică, în calitate de comitent, unei terţe persoane în baza unei hotărâri 

judecătoreşti definitive şi irevocabile. 

Art. 38. 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. 39. (1) Sancţiunile disciplinare pentru personalul 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%; 
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d.) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioada 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 salariatului 

nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată 

prin dispoziţie a conducătorului instituţiei emisă în formă scrisă. 

(3) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi 

dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Sesizarea președintelui consiliului 

județean cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare se face prin referat scris. Pentru cercetarea abaterii 

disciplinare a personalului contractual şi propunerea sancţiunii, președintele consiliului județean constituie 

o comisie. Comisia îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte. 

Convocarea va indica cel puţin motivul, data, ora şi locul întrevederii. Ascultarea şi verificarea apărărilor 

salariatului cercetat sunt obligatorii. Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sancţiuni disciplinare 

după finalizarea cercetării. Lucrările comisiei se consemnează în procese-verbale. Pe baza propunerilor 

comisiei președintele consiliului județean stabilește sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare savârşite de salariat. Emiterea dispoziţiei de sancţionare, conţinutul acesteia, perioada 

de comunicare şi contestare  vor respecta prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

(4) Președintele consiliului județean dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o dispoziție 

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. 40. (1) Pentru personalul contractual se aplică dispoziţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind răspunderea patrimonială, contravenţională 

şi penală. 

(2) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, 

pentru pagubele materiale produse din vina şi în legătură cu munca lor. Președintele consiliului județean 

poate solicita salariatului printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii 

acesteia, prin acordul părţilor. Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor nu poate fi mai mare 

decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. Salariatul care a încasat de la consiliul județean o 

sumă nedatorată este obligat să o restituie. 

(3) În cazul răspunderii contravenţionale se aplică dispoziţiile legislaţiei în vigoare privind 

contravenţiile. 

(4) În cazul răspunderii penale se aplică dispoziţiile cuprinse în legea penală. 

 

CAPITOLUL VI PROCEDURA DE  SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR 

INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI APARATULUI PROPRIU 

 

Art. 41. Fiecare salariat are dreptul de a adresa conducerii consiliului județean petiţii formulate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

în nume propriu. Pentru soluţionarea legală a petiţiilor, conducerea consiliului județean va dispune măsuri 

de cercetare şi analiza detaliată a tuturor aspectelor sesizate. 

Art. 42. Consiliul județean are obligaţia să comunice petiţionarului, 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 amănunţită, președintele consiliului județean poate aproba 

prelungirea termenului de soluţionare cu încă 15 zile. 

Art. 43. 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. 44. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu 

se iau în considerare şi vor fi clasate. 

Art. 45. 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 VII  DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 46. (1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă personalului aparatului propriu şi 

Sindicatului aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba - AS Alba şi îşi produce efectele din 

momentul încunoştiinţării acestora. Prin grija Biroului resurse umane, fiecare angajat va semna pentru 

luarea la cunoştinţă a prevederilor prezentului regulament intern. 

    (2) Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern este supusă procedurilor de 

informare prevăzute în alineatul precedent. 
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    (3) Orice angajat interesat poate sesiza conducerea consiliului județean cu privire la dispoziţiile 

prezentului regulament, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

               (4)   Regulamentul intern se afişează la sediul consiliului județean. 

    (5) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa 

instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către 

conducerea consiliului județean a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. 3.  
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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. 205 

 

 
Prefectul judeţului Alba – Cornel Murg; 

Văzând referatul de specialitate nr. 8363/G/SC/05.05.2016 privind reactualizarea Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în 

cadrul prefecturilor; 

          În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, emit prezentul 

 

 

O R D I N: 

 

Art. 1 Se reactualizează Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Alba în următoarea componenţă:  

 

 Preşedinte:  

   - Cornel Murg, prefectul judeţului Alba; 

 

 Membri:      

                       - Mihaela Maria Albu, subprefectul județului Alba; 

                       - Nelu Fleşer, şef serviciu – Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

                      - Flaviu Mircea Cozuc, director executiv - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi    

                         Inspecţie Socială Alba;  

                      - Alexandru Retegan, director executiv - Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

  - Silvia Puie, preşedinte - Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

  - Sinea Dumitru - Alexandru, director executiv - Direcţia de Sănătate Publică  

           Alba; 

                     - Valentin Ioan Frăcea, director general adjunct – Direcţia Generală de  

                          Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

                     - Nicolae Rusu, preşedinte – Consiliul Judeţean pentru Persoanele Vârstnice              

       Alba; 

 - Col.(r) Papeş Eugen, secretar - Asociaţia Judeţeană a Veteranilor de 

           Război Alba; 

 - Dinu Nistor, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Speranţa de Alba” ; 

 - Blaga Vistian, preşedinte - Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir; 

 - Neamţiu Ioan - Asociaţia Pensionarilor „Uioreana” Ocna Mureş; 

 - Marian Ioan, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Ion Buteanu” Abrud; 

 - Aurora Marcu, preşedinte - Asociaţia de Pensionari „Vârsta de Aur” 

            Cîmpeni; 

- Maria Jeflea, cenzor - Asociaţia de Pensionari „Seniorii Bistra” ; 

- Andrei Barbu, președinte – Asociația Pacienților Alba.  

 

Art. 2 În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba este asigurată de către subprefectul judeţului Alba. 

Art. 3 Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice vizează în principal următoarele:  



 

77 

          - Asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă 

asupra problemelor care sunt de interes pentru persoanele vârstnice. 

          - Consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative 

care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social, medical şi 

cultural, de interes al acestora.  

         - Monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuţiilor ce revin Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.  

           Art. 4 Secretariatul Comitetului se asigură de către doamna Carmen Benga, inspector superior în 

cadrul Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, 

situaţii de urgenţă - Instituţia Prefectului judeţul Alba, cu participarea domnului Nicolae Rusu, 

preşedinte – Consiliul Judeţean pentru Persoanele Vârstnice Alba; 

Art. 5 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 179 din 10 mai 2016 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 6 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă persoanelor în cauză, Ministerului 

Afacerilor Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Alba. 

 

 

                 Alba Iulia, 13 iunie 2016 

  

Prefect, 

Cornel Murg 
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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

  
ORDIN NR. 211 

 

Prefectul judeţului Alba, Cornel Murg; 

Având în vedere prevederile art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia prefectului,republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 4 din Regulamentul-cadru de funcţionare a colegiului prefectural, și Referatul 

nr.33/8430/2016 de justificare a convocării colegiului prefectural; 

În temeiul art. 26 şi 27 din Legea nr. 340/2004, republicată în anul 2008, privind prefectul şi 

instituţia prefectului emit prezentul: 

 

O R D I N 

 

Art. 1.  Se convoacă în şedinţă ordinară Colegiul Prefectural al judeţului Alba, constituit în baza 

Ordinului nr. 91/2016 al Prefectului judeţului Alba, în data de 29 iunie 2016, ora 09,00, la sediul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

 

Art. 2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Raport privind activitatea desfășurată în anul 2015 și semestrul I 2016 de Biroul Vamal de 

Interior Alba Alba; 

Prezintă: d-na. Denisa Tulhină, director executiv, Biroul Vamal de Interior Alba; 

b) Raport privind activitatea desfășurată în anul 2015 și semestrul I 2016 de Oficiul Judeţean 

de Studii Pedologice şi Agrochimice Alba; 

Prezintă: dl. Mihai Florea, director executiv, Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi 

Agrochimice Alba; 

c) Planul general de măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii publice, creșterea gradului 

de siguranță a cetățeanului, pe timpul sezonului estival, în perioada 15.06 – 15.09.2016; 

Prezintă: dl. Fleșer Nelu, șef serviciu, Instituția Prefectului Județul Alba 

d) Diverse. 

 Art. 3. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, Ministerului Afacerilor Interne, 

membrilor Colegiului Prefectural, se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului. 

                  Alba Iulia, 22 iunie 2016 

 

                            PREFECT,       SUBPREFECT 

Cornel Murg                         Mihaela Maria Albu 

  

 

 

 

Șef serviciu                                                                                           Întocmit 

                 Cazacu Ovidiu                                                                                Lehedea Corina 
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PROCES – VERBAL 

privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru 

Consiliul Județean Alba 

la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 

75 din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 

monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 
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