
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil 

 „Bază de agrement Blaj-parţial”,  situat în Parcul Avram Iancu din municipiul Blaj,  

ca urmare a realizării unor lucrări de amenajare  

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de 

inventar a bunului imobil „Bază de agrement Blaj - parţial”, situat în Parcul Avram Iancu din 

municipiul Blaj, ca urmare a realizării unor lucrări de amenajare; 

- raportul de specialitate nr. 1559/30 ianuarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 79/2015 privind cuprinderea unui imobil în 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 20/2015 privind aprobarea Acordului de 

asociere între Județul Alba prin Consiliul Județean și Municipiul Blaj, prin Consiliul local, în 

vederea realizării în comun a obiectivului „Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj”; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 161/2015 privind aprobarea de către 

Consiliul Județean Alba a modificării prevederilor clauzei 3 și a clauzei 8 din Acordul de 

asociere nr. 7231/7851/2015, între Județul Alba prin Consiliul Județean și municipiul Blaj prin 

Consiliul Local, în vederea realizării în comun a obiectivului „Amenajare baza de agrement în 

Municipiul Blaj”; 

- procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 20472/14 octombrie 2016 

privind lucrarea „Amenajarea unei baze de agrement în municipiul Blaj”; 

- procesului verbal de dare în folosință nr. 20472/14 noiembrie 2016; 

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului imobil „Bază de agrement 

Blaj - parţial”, situat în Parcul Avram Iancu din municipiul Blaj, ca urmare a realizării unor 

lucrări de amenajare, cuprins la poziția cu nr. crt. 214 în Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Alba, de la valoarea 0 lei la valoarea de 2.475.988,66 lei, ca 



urmare a recepționării  obiectivului de investiții „Amenajare baza de agrement în municipiul 

Blaj”. 

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

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local 

al municipiului Blaj; Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

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

 

 

                   AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 36 

Alba Iulia, 30 ianuarie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil 

„Bază de agrement Blaj - parţial” situat în Parcul Avram Iancu din municipiul Blaj,  

ca urmare a realizării unor lucrări de amenajare  

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 79/28 aprilie 2015, a fost declarată 

apartenența la domeniul public al Județului Alba, a cotei de ½ părți, în devalmășie, din bunul 

imobil „Bază de agrement Blaj - parţial”, situat în Parcul Avram Iancu din Municipiul Blaj, str. 

Republicii, f.n., județul Alba.  

Acest imobil a fost cuprins la poziția cu nr. crt. 214 în Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Alba, cu valoarea de inventar 0.  

Consiliul Județean Alba și Municipiul Blaj au semnat un Acord de Asociere, conform 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 20/2015, în vederea realizării în comun a obiectivului 

„Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj”, prin care s-a stabilit că Județul Alba suportă 

din bugetul propriu contravaloarea a ½ din cheltuielile totale aferente realizarii obiectivului, dar 

nu mai mult de ½ din valoarea estimata a acordului. De asemenea s-a specificat că, la finalizarea 

lucrărilor, Județul Alba și municipiul Blaj vor dobândi dreptul de proprietate în cotă de ½, în 

devălmășie din imobilul „Bază de agrement Blaj - parţial”, situat în Parcul Avram Iancu din 

Municipiul Blaj, str Republicii, f.n., Județul Alba.  

Astfel, au fost recepţionate lucrări de amenajare a bazei de agrement în municipiul Blaj în 

valoare de 4.940.143,50 lei, lucrări la care Consiliul Județean Alba a contribuit cu cota parte de 

½ din valoarea lucrărilor, ceea ce impune majorarea valorii de inventar al bunului imobil.  

Ţinând seama de cele menţionate, propun actualizarea valorii de inventar a bunului 

imobil „Bază de agrement Blaj - parţial”, cota ½, situat în Parcul Avram Iancu din municipiul 

Blaj, ca urmare a realizării unor lucrări de amenajare, la valoarea de 2.475.988,66 lei. 

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

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

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 36 din 30 ianuarie 2017.  

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 1559/30.01.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil 

„Bază de agrement Blaj-partial” situat în Parcul Avram Iancu din municipiul Blaj, 

ca urmare a realizării unor lucrări de amenajare 

 

 

Bunul imobil „Baza de Agrement-partial“, situat în Parcul Avram Iancu din Municipiul 

Blaj, Județul Alba, este proprietate publică a Județului Alba, în cotă de ½ în devălmășie, cu 

municipiul Blaj, stabilită prin  Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 79/28 aprilie 2015 și 

este cuprins la poziția cu nr. crt. 214 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba, cu valoarea de inventar 0, compus din Bazin de Înot (C1) din beton, Anexă (C2), 

edificată în regim P, în suprafață construită de 19 mp și teren aferent în suprafață de 10.476 mp, 

înscris în CF 72553 cu nr. cadastral 72553, 72553-C1 și 72553-C2.  

Conform Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 20/2015 s-a aprobat Acordul de 

Asociere nr. 7231/7851/2015 încheiat între Consiliul Județean Alba și Municipiul Blaj, în 

vederea realizării în comun a obiectivului „Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj”, 

prin care s-a stabilit că Județul Alba suportă din bugetul propriu contravaloarea a ½ din 

cheltuielile totale aferente realizării obiectivului, dar nu mai mult de ½ din valoarea estimata a 

acordului, anume 3.500.000 lei fără TVA. Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

161/2015, valoarea estimată a acordului s-a modificat la suma de 4.630.988 fără TVA, valoare 

care reprezintă toate cheltuielile necesare, respectiv proiectare, dirigenție șantier, lucrări de 

realizare a investiției, alte cheltuieli legale. De asemenea este specificat că la finalizarea 

lucrărilor, Județul Alba și municipiul Blaj vor dobândi dreptul de proprietate în cotă de ½, în 

devălmășie din imobilul „Baza de Agrement-parţial“, situat în Parcul Avram Iancu din 

Municipiul Blaj, str. Republicii f.n., județul Alba. Conform art. 5.1 lit. d din Acordul de asociere 

dintre Județul Alba și Municipiul Blaj, Consiliul Județean Alba are obligația să actualizeze 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba cu valoarea bunurilor ce 

fac obiectului acestui acord.  

Prin Procesul verbal nr. 20472/14.10.2016, s-au recepţionat lucrările la obiectivul  

„Amenajarea unei baze de agrement în municipiul Blaj”, în valoare de 4.940.143,50 lei, lucrări la 

care Consiliul Județean Alba a contribuit cu cota parte de ½ din valoarea lucrărilor, anume 

2.475.988,66 lei, diferența dintre valoarea declarată a investiției din procesul verbal de recepție și 

cea totală cheltuită de către Consiliul Județean Alba și Municipiul Blaj, reprezentând comisioane 

ISC și alte cheltuieli.  

În acest sens, se propune actualizarea valorii de inventar a bunului imobil „Bază de 

agrement Blaj-parţial” în cota ½, situat în Parcul Avram Iancu din municipiul Blaj, la valoarea 

de 2.475.988,66 lei, ca urmare a realizării unor lucrări de amenajare. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite modificarea valorii 

de inventar a bunului imobil  „Bază de agrement Blaj - parţial” situat în Parcul Avram Iancu din 

municipiul Blaj  cuprins la poziţia cu nr. crt. 214  în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Alba, ca urmare a recepţionării la terminarea lucrărilor de 

investiţii, potrivit legii. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 
Redactat: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a  

Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba,  

ca urmare a constatării unor diferențe  

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de 

inventar a a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea 

Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a constatării unor diferențe; 

- raportul de specialitate nr. 1693/31 ianuarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare: 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 115/25 iunie 2015 privind 

aprobarea mutării și constituirii dreptului de administrare al Centrului Militar Județean Alba 

asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, 

proprietate publică a Județului Alba; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 22/25 februarie 2016 privind 

aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate public a județului Alba, 

aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a efectuării unor lucrări de 

reparații capitale; 

- conținutul notei contabile nr. 21.1 - Martie 2016 a compartimentului financiar-contabil, 

având ca obiect Regularizare valoare imobil corp C3, str. Regina Maria, nr. 6; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare);  

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

ulterioare; 

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

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

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului imobil „Clădire imobil situat 

în strada Regina Maria, nr. 6, Alba Iulia”, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în 

administrarea Centrului Militar Județean Alba, de la 1.153.566,78 lei la 1.151.187,59 lei, ca 

urmare a unor diferențe constatate în minus, în urma verificărilor efectuate în teren. 



Art. 2. Anexa la Contractul de administrare nr. 13772-A-1379/2015, încheiat între 

Consiliul Judeţean Alba şi Centrul Militar Județean Alba, se modifică prin Act adiţional în mod 

corespunzător. 

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

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului Militar 

Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcţiei 

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

 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 37 

Alba Iulia, 31  ianuarie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, 

proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea   

Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a constatării unor diferențe  

 

 

 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 115/25 iunie 

2015, a fost aprobată mutarea Centrului Militar Județean Alba din imobilul situat administrativ 

în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 11, în imobilul situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6 și constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului 

Militar Județean Alba asupra acestuia, fiind încheiat în acest sens Contractul de administrare nr. 

13772-A-1379/24 iulie 2015. 

În luna mai 2015, Consiliul Județean Alba a recepționat lucrări de reparații capitale și 

lucrări de Instalații electrice și curenți slabi, la corpul C3 al imobilului situat în Alba Iulia, str. 

Regina Maria, nr. 6, modificând astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 22/2016, 

valoarea de inventar a imobilului.   

În urma verificării în teren la Corpul C3 al imobilului, au fost constatate anumite 

diferențe în minus, în sumă de 2.379,19 lei, constructorul stornând astfel această valoare. 

Ținând cont de cele menţionate mai sus, propun modificarea valorii de inventar pentru 

clădirea imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 6, precum 

și modificarea în mod corespunzător, prin act adițional al contractului de administrare nr. 13772-

A-1379/2015 încheiat între Consiliul Județean Alba și Centrul Militar Județean Alba. 

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

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

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 37 din 31 ianuarie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 1693/31.01.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar  

a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea  

Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a constatării unor diferențe 

 

 

Imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6 este 

proprietate publică a Județului Alba, cuprins la poziția cu nr. crt. 4 în Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al Județului Alba.  

Imobilul este compus din 3 corpuri de clădire construite în regim P, cu fundaţie din 

beton, zidărie de cărămidă, acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă și este înscris în 

C.F. nr. 82322 Alba Iulia, cu nr. cad. 82322, 82322-C1, 82322-C2 şi 82322-C3. 

  Prin Hotărârea nr. 115/25 iunie 2015, Consiliul Județean Alba a aprobat mutarea 

Centrului Militar Județean Alba din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Mihai Viteazu, nr. 11, în imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regina 

Maria, nr. 6 și constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Militar Județean Alba 

asupra acestuia, fiind încheiat în acest sens Contractul de administrare  nr. 13772-A-1379/24 

iulie 2015. 

În lunile mai și iulie 2015, Consiliul Județean Alba a recepționat lucrări de reparații 

capitale la corpul C3 al acestui imobil și lucrări de Instalații electrice și curenți slabi, în sumă de 

566,033,67 lei. Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 22/25 februarie 2016, a fost 

modificată valoarea de inventar de la 587.533,67 lei la 1.153.566,78 lei, ca urmare a efectuării 

acestor de lucrări de reparaţii capitale. 

În urma verificării în teren, la Corpul C3 al imobilului, au fost constatate anumite 

diferențe în minus în sumă de 2.379,19 lei, constructorul SC CONSTRUCTUS SRL stornând 

astfel această valoare, conform contractului de lucrări 13365/2014. 

 În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a bunului imobil 

„Clădire Imobil situat în municipiul Alba Iulia, strada Regina Maria, nr. 6”, proprietate publică a 

Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba, de la 1.153.566,78 lei la 

1.151.187,59 lei, ca urmare a diferențelor în minus constatate. 

Se  impune de asemenea şi modificarea Anexei la Contractul de administrare nr. 13772-

A-1379/2015, operațiune care urmează a fi realizată prin Act adiţional, în mod corespunzător.  

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

dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

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

judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, şi hotărăşte ca 

bunurile ce aparţin domeniului public de interes judeţean, să fie date în administrarea instituţiilor 

publice, va permite înscrierea noii valori de inventar pentru bunul imobil „Clădire Imobil strada 

Regina Maria, nr. 6”, rezultată ca urmare a stornării în urma unor diferențe constatate în minus, 

în urma verificărilor în teren, precum şi modificarea anexei la Contractul de administrare  nr. 

13772-A-1379/2015, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Centrul Militar Județean Alba. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri 

proprietate privată a Județului Alba, concesionate operatorului regional  

Societatea APA CTTA S.A. Alba 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii din 

funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a Județului Alba, 

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

- raportul de specialitate nr. 1806/1 februarie 2017 comun, al Direcţiei gestionarea 

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

Judeţean Alba; 

- solicitarea Societății APA CTTA S.A. Alba nr. 361/17 ianuarie 2017 înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 844/17 ianuarie 2017. 

Luând în considerare prevederile: 

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

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

- Hotărârilor Consiliului Județean Alba nr. 246/2005, 29/2011, 18/2013, 66/2013 

privind cuprinderea unor bunuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

Județului Alba și aprobarea concesionării acestora către SC APA CTTA SA; 

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

canalizare nr. 1969-12770/2008 

Având în vedere prevederile: 

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

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

- art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  

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

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

necorporale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.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; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- 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; 

- H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

- Ordinului nr. 2861/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

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 scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de 

către Societatea APA CTTA S.A. Alba a mijloacelor fixe, bunuri proprietate privată a Județului 

Alba, concesionate operatorului regional SC APA CTTA SA și identificate în anexa nr. 1 a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii,  

de către Societatea APA CTTA S.A. Alba a obiectelor de inventar, bunuri proprietate privată a 

Județului Alba, concesionate operatorului regional SC APA CTTA SA și identificate în anexa 

nr. 2 a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se mandatează Operatorul regional Societatea 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 și art. 2 din prezenta hotărâre. Sumele rezultate din 

valorificarea acestora, constituie venit la bugetul propriu al Județului Alba. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”; Societății APA–CTTA S.A Alba; Direcției juridică 

și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

   

    

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 41 

Alba Iulia, 1 februarie 2017 

 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 41/1 februarie2017 

 

 

 

 

Lista 

cu mijloacele fixe achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba  

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare, concesionate si  cuprinse în  

Inventarul proprietății private a Județului Alba, 

care vor fi scoase din funcțiune și valorificate prin casare  

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

1. Calculator Laptop Dell XPS Core 2 

DUO T 9300 320 GB buc. 1 7.351,37 7.351,37 

2. Sistem Calcul P IV buc. 1 3.809,41 3.809,41 

3. Sistem Calcul P IV  buc. 2 2.657,14 5.314,28 

4. Imprimanta Canon IPF700, 

compusă din: buc. 1 15.194,34 15.194,34 

 Plotter CANON IPF 700 A0 large                                              

format printer DYE  1 8.658,84 8.658,84 

 RK Plotter CANON IPF 700 A0 

large format printer DYE  1 6.535,50 6.535,50 

5. Calculator Laptop Dell Studio 

XPS+Licenta Buc. 1 4.057,90 4.057,90 

6. Calculator Laptop ASUS GV Buc. 1 4.708,72 4.708,72 

TOTAL: 40.436,02 

 

 

 

 

      Director executiv                     Director executiv 

                     Ioan BODEA             Marian AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 41/1 februarie2017 

 

 

 

 

Lista 

cu obiectele de inventar achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba  

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare, concesionate către Apa CTTA SA, 

care vor fi scoase din funcțiune și valorificate prin casare  

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

1. Măsuță buc. 2 250,00 500,00 

2. Comodă Toscane buc. 2 730,64 1.461,28 

3. Noptieră Toscane buc. 4 316,25 1.265,00 

4. Scaun Campus buc. 25 180,50 4.512,50 

5. Pat 140 buc. 2 1.015,84 2.031,68 

6. Mocheta mp. 26,06 139,50 3.635,37 

7. Scaun Taurus CR 1991 buc. 25 96,88 2.422,00 

8. Termometru tip bagheta buc. 1 429,23 429,23 

9. Imprimanta Xerox buc. 1 295,90 295,90 

10. Motofierăstrău buc. 1 1.200,00 1.200,00 

11. Betonieră buc. 1 665,32 665,32 

12. Sistem Intel I3 2100+Monitor buc. 2 1.280,00 2.560,00 

TOTAL: 20.978,28 

 

 

      Director executiv                     Director executiv 

                     Ioan BODEA             Marian AITAI 
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CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin 

casare a unor bunuri proprietate privată a Județului Alba, concesionate operatorului 

regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 

 

 

 

Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba are în concesiune, ca titular al 

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

1969-12770/2008, bunuri aparținând domeniului privat al Județului Alba. 

Prin adresa nr. 361/17 ianuarie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 844/17 ianuarie 2017,  S.C. APA CTTA S.A. Alba solicită Consiliului Județean Alba, ca 

urmare a inventarierii patrimoniului societății efectuată în perioada 17 octombrie -18 noiembrie 

2016, aprobarea casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aparținând domeniului privat al 

Județului Alba, achiziționate din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare și concesionate 

Operatorului regional de apă, întrucât aceste bunuri nu mai pot fi utilizate din cauza degradării 

fizice și/sau morale, neputându-se astfel atinge parametrii normali de funcționare.  

În acest sens, propun aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin casare în 

condițiile legii, a unor bunuri proprietate privată a Județului Alba, concesionate operatorului 

regional Societatea APA CTTA SA Alba, bunuri cu durata normată de viață expirată. 

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

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

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 41 din 1 februarie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Nr. 1806/01.02.2017   

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin 

casare a unor bunuri proprietate privată a Județului Alba, concesionate operatorului 

regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 

 

 

 

Operatorul regional al Serviciului de alimentare cu apă potabilă a județului Alba, S.C. 

APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1969-12770/2008, bunuri aparținând 

domeniului privat al Județului Alba.  

Prin adresa nr. 361/17 ianuarie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 844/17 ianuarie 2017, Societatea APA CTTA S.A. Alba transmite că, în urma inventarierii 

patrimoniului societății, din perioada 17.10-2016-18.11.2016, comisiile au constatat existența 

unor bunuri care aparțin domeniului privat al Județului Alba, aflate în concesiunea Societății 

APA CTTA SA, care nu mai pot fi utilizate din motive de uzură și propune scoaterea din 

funcțiune și casarea acestora. 

Propunerile pentru scoaterea din funcţiune s-au făcut de către comisiile de inventariere 

numite prin Decizia nr. 154/12.10.2016, necesitatea determinată de uzura morală şi/sau fizică a 

acestora. 

Printre mijloacele fixe achiziționate din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare de 

către Societatea APA CTTA SA și propuse a fi casate, se numără următoarele: 

- calculator Laptop Dell Dell XPS Core 2 Duo T9300 320 GB 1 buc. în valoare de 

7.351,37 lei; 

- Sistem Calcul IV, 2 buc., în valoare de 2.657,14 lei fiecare; 

- Sistem Calcul IV, 1 buc., în valoare de 3.809,41 lei; 

- Imprimanta Plotter Canon IPF 700, 1 buc., compusa din: 

- Plotter CANON IPF 700 A0 large format printer DYE în valoare de 8.658,84 lei; 

- RK Plotter CANON IPF 700 A0 large format printer DYE in valoare de 6.535,50 lei. 

- Calculator Laptop Dell Studio XPS+Licenta, 1 buc, în valoare de 4.057,90 lei; 

- Calculator Laptop ASUS GV, 1 buc. in valoare de 4.708,72 lei. 

De asemenea vor fi scoase din funcţiune si casate următoarele obiecte de inventar 

achiziţionate din Fondul Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare: 

- măsuță, 2 buc. in valoare de 250 lei fiecare; 

- comodă Toscane, 2 buc. in valoare de 730,64 lei fiecare; 

- noptieră Toscane, 4 buc. in valoare de 316,25 lei fiecare; 

- scaun Campus, 25 buc., in valoare de 180,50 lei fiecare; 

- pat 140, 2 buc. in valoare de 1.015,84 lei fiecare; 

- mocheta, 26,06 mp, in valoare de 139,50 lei/mp; 

- scaun Taurus CR 1991, 25 buc. , in valoare de 96,88 lei fiecare; 

- termometru tip bagheta, 1 buc. in valoare de 429,23 lei; 

- imprimanta Xerox, 1 buc in valoare de 295,90 lei; 

- motofierăstrău 1 buc, in valoare de 1200 lei; 

- betoniera, 1 buc in valoare de 665,32 lei; 

- sistem Intel I3 2100+Monitor, 2 buc, in valoare de 1280 lei fiecare. 

Potrivit cap. III din 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 de O.G. nr. 54/1997, valorificarea prin casare constă în 



dezmembrarea bunului și utilizarea componentelor rezultate la executarea altor mijloace fixe din 

cadrul unității sau vânzarea componentelor.  

Mijloacele fixe propuse la casare au termenul de utilizare expirat, sunt depăşite moral sau 

depreciate, nu mai sunt în stare de funcţionare şi nu pot fi reparate, drept pentru care s-a propus 

scoaterea din funcţiune a acestora, casarea şi valorificarea lor. 

Art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, prin dispozițiile art. 44, precizează că proiectele de hotărâri înscrise 

pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de 

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. 

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

dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

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

judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, şi hotărăşte ca 

bunurile ce aparţin domeniului public de interes judeţean, să fie date în administrarea instituţiilor 

publice, va permite derularea procedurilor legale privind scoaterea din funcţiune și valorificarea 

prin casare, de către Societatea APA CTTA S.A. Alba, a mijloacelor fixe si obiectelor de 

inventar uzate și va permite Operatorului regional, să realizeze o mai bună gestionare a 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, la nivelul județului.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV     DIRECTOR EXECUTIV 

                     Ioan BODEA             Marian AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind însușirea rezultatului reevaluării bunurilor,  

proprietate publică și privată a Județului Alba, la data de 31 octombrie 2016 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea rezultatului reevaluării 

bunurilor, proprietate publică și privată a Județului Alba, la data de 31 octombrie 2016; 

- raportul de specialitate nr. 2262/8 februarie 2017 comun, al Direcţiei gestionarea 

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

Judeţean Alba; 

- procesul verbal nr. 21514/5 decembrie 2016 privind reevaluarea activelor fixe 

corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului Județean Alba ; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

- art. 18 și art. 19 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 

imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G. nr. 909/1997 astfel cum a fost 

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

- Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale 

aflate în patrimonial instituțiilor publice aprobate prin Ordinul ministrului economiei și 

finanțelor nr. 3471/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile construcții, proprietate 

publică a Județului Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Județean Alba, reevaluate la 31 

octombrie 2016, potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se însușesc valorile de inventar ale drumurilor județene, proprietate publică a 

Județului Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Județean Alba, reevaluate la 31 

octombrie 2016, potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile construcții și terenuri, 

proprietate publică și privată a Județului Alba, concesionate Societății Comerciale APA CTTA 

SA, reevaluate la 31 octombrie 2016, potrivit anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile construcții, proprietate 

privată a Județului Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Județean Alba, reevaluate la 31 

octombrie 2016, potrivit anexei nr. 4 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile terenuri, proprietate publică 

a Județului Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Județean Alba, reevaluate la 31 

octombrie 2016, potrivit anexei nr. 5 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 6. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile terenuri, proprietate privată 

a Județului Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Județean Alba, reevaluate la 31 

octombrie 2016, potrivit anexei nr. 6 – parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 7. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a 

Județului Alba, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, reevaluate la 31 

octombrie 2016, potrivit anexei nr. 7 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 8. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a 

Județului Alba, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, reevaluate la 31 octombrie 2016, potrivit anexei nr. 8 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 9. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a 

Județului Alba, aflate în administrarea Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, reevaluate la 

31 octombrie 2016, potrivit anexei nr. 9 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 10. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a 

Județului Alba, aflate în administrarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, reevaluate la 31 

octombrie 2016, potrivit anexei nr. 10 – parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 11. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a 

Județului Alba, aflate în administrarea Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Alba, 

reevaluate la 31 octombrie 2016, potrivit anexei nr. 11 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 12. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a 

Județului Alba, aflate în administrarea Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, reevaluate la 

31 octombrie 2016, potrivit anexei nr. 12 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 13. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a 

Județului Alba, aflate în administrarea Direcției Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu 

Alba, reevaluate la 31 octombrie 2016, potrivit anexei nr. 13 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 14. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a 

Județului Alba, aflate în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, reevaluate la 31 

octombrie 2016, potrivit anexei nr. 14 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 15. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a 

Județului Alba, aflate în administrarea altor insituții de interes public județean, reevaluate la 31 

octombrie 2016, potrivit anexei nr. 15 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 16. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate privată a 

Județului Alba, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, reevaluate la 31 octombrie 2016, potrivit anexei nr. 16 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 17. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi  

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 18. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

Județean de Urgență Alba Iulia, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 

Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Alba, Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 

Direcției Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud, Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba 

Iulia, Direcției de Sănătate Publică Alba, Serviciului Județean de Ambulanță Alba, Societății 

Comerciale APA CTTA SA.  

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   

 

 

 

Înregistrat cu nr. 45 

Alba Iulia, 8  februarie 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 
 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE CONSTRUCȚII, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ALBA, REEVALUATE LA 31.10.2016 
        

Denumire activ fix corporal Numar 

inventar 

Cod clasificare din catalog Anul si luna 

intrarii in 

patrimoniul 

/Anul si luna 

ultimei 

reevaluari 

Val. de 

inregistrare in 

contab. 

Indicele 

preturilor 

de consum 

Valoare de 

inreg in 

contab. 

Actualizata 

Dif. din 

reevaluare 

A B C D 1 2 3=1x2 4=3-1 

1.5.12 CONSTR.USOARE 

PT.COMERT,DEPOZITARE 

              

Hala Ferma Ecologica Sancrai, str. A. 

Muresanu 100 

101966 1.5.12 CONSTR.USOARE 

PT.COMERT,DEPOZITARE 

2013.07/2013.07 192.708,40 0,9887 190.530,80 -2.177,60 

Total 1.5.12 CONSTR.USOARE 

PT.COMERT,DEPOZITARE: 

      192.708,40   190.530,80 -2.177,60 

1.6.2  

CONSTR.PTR.INVATAMANT,CULTURA 

FIZICA 

              

CASA DE TIP FAMILIAR OARDA DE JOS-

DUMBRAVITEI NR58 

50756 1.6.2  

CONSTR.PTR.INVATAMANT,CULTURA 

FIZICA 

2009.11/2013.10 127.410,33 0,9935 126.582,16 -828,17 

CLADIRE IMOBIL ALBA IULIA, STR. 

LUCIAN BLAGA NR.8 

101977 1.6.2  

CONSTR.PTR.INVATAMANT,CULTURA 

FIZICA 

2008.04/2013.10 554.652,36 0,9935 551.047,12 -3.605,24 

CLADIRE MUSEIKON S+P+1, STR. 

UNIRII, NR. 1-3 

101973 1.6.2  

CONSTR.PTR.INVATAMANT,CULTURA 

FIZICA 

2015.12/2015.12 684.021,39 0,9915 678.207,21 -5.814,18 

CLADIRE PRIMARIA VECHE CALNIC-

SAT DEAL 

50748 1.6.2  

CONSTR.PTR.INVATAMANT,CULTURA 

FIZICA 

2008.12/2013.10 935.878,86 0,9935 929.802,35 -6.076,51 

Total 1.6.2  

CONSTR.PTR.INVATAMANT,CULTURA 

FIZICA: 

   2.301.962,94   2.285.638,84 -16.324,10 

1.6.2.CONSTRUCTII PT. INVATAMANT; 

STIINTA 

              

INCAPERI S.U. 76.24 MP. ET. II, STR. 

VAIDA VOIEVOD 

101980 1.6.2.CONSTRUCTII PT. INVATAMANT; 

STIINTA 

2013.10/2013.10 304.688,15 0,9935 302.709,07 -1.979,08 

SPATIU 154 MP., ET. I, CORP A, STR. 

UNIRII, NR.1-3 

101981 1.6.2.CONSTRUCTII PT. INVATAMANT; 

STIINTA 

2013.10/2013.10 57.544,67 0,9935 57.170,89 -373,78 



Total 1.6.2.CONSTRUCTII PT. 

INVATAMANT; STIINTA: 

      362.232,82   359.879,96 -2.352,86 

1.6.4  CLADIRI ADMINISTRATIVE               

Centrala Termica, str. N. Titulescu, nr.9, Alba 

I. 

101965 1.6.4  CLADIRI ADMINISTRATIVE 2013.12/2013.12 110,04 0,9904 108,98 -1,06 

CLADIRE BIROURI-SPATIU 24.70 MP., M. 

VITEAZUL, 2-4 

101972 1.6.4  CLADIRI ADMINISTRATIVE 2015.12/2015.12 26.227,67 0,9915 26.004,73 -222,94 

Cladire-Baza Salvamont Arieseni 101893 1.6.4  CLADIRI ADMINISTRATIVE 2011.11/2013.10 1.382.983,38 0,9935 1.373.993,98 -8.989,40 

Imobil Palatul Cultural Blaj-parter-

Apartamentul 1 

101947 1.6.4  CLADIRI ADMINISTRATIVE 2013.02/2013.02 12.500,00 0,9847 12.308,75 -191,25 

IMOBIL SEDIU CJ ALBA, STR. M. 

VITEAZUL, NR. 11 

1146 1.6.4  CLADIRI ADMINISTRATIVE 2008.04/2013.10 7.574.094,46 0,9935 7.524.862,83 -49.231,63 

Sediu administrativ-Castel Sancrai, Str. A. 

Muresa 

101875 1.6.4  CLADIRI ADMINISTRATIVE 2003.12/2013.10 5.176.463,42 0,9843 5.094.977,01 -81.486,41 

SPATIU 174.61 MP., IMOBIL P-TA IULIU 

MANIU, NR. 14 

101982 1.6.4  CLADIRI ADMINISTRATIVE 2013.10/2013.10 225.862,66 0,9935 224.395,58 -1.467,08 

SPATIU 387 MP., IMOBIL P-TA IULIU 

MANIU, NR. 14 

101983 1.6.4  CLADIRI ADMINISTRATIVE 2013.10/2013.10 500.594,75 0,9935 497.343,17 -3.251,58 

IMOBIL CMJ STR. REGINA MARIA, NR.6, 

CORP A+B+C 

1144 1.8.13 CONSTR., INST.TEHNOL.PT.ALIM 

APA SI CANALIZ 

2008.04/2013.10 1.151.187,59 0,9921 1.142.075,69 -9.111,90 

SCOALA SPECIALA SANCRAI 1148 1.8.13 CONSTR., INST.TEHNOL.PT.ALIM 

APA SI CANALIZ 

2008.04/2013.10 912.635,09 0,9935 906.702,96 -5.932,13 

SPATIU 206 MP. PARTER SCOALA 

SPECIALA ALBA IULIA 

1176 1.8.13 CONSTR., INST.TEHNOL.PT.ALIM 

APA SI CANALIZ 

2008.04/2013.10 506.033,95 0,9935 502.744,73 -3.289,22 

SPATIU 59,81 mp subsol Basarbiei nr.5A       139.229,30 0,9935 138.324,31 -904,99 

TOTAL CLADIRI ADMINISTRATIVE       17.607.922,31   17.443.842,72 -164.079,59 

TOTAL GENERAL       20.464.826,47   20.279.892,32 -184.934,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU VALORILE DE INVENTAR ALE DRUMURILOR JUDEȚENE, 

 PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ALBA, REEVALUATE LA 31.10.2016 
        

Denumire activ fix corporal Numar 

inventar 

Cod clasificare din catalog Anul si luna 

intrarii in 

patrimoniul 

/Anul si luna 

ultimei 

reevaluari 

Val. de 

inregistrare in 

contab. 

Indicele 

preturilor 

de consum 

Valoare de 

inreg in contab. 

Actualizata 

Dif. din 

reevaluare 

A B C D 1 2 3=1x2 4=3-1 

1.3.17.2 PODURI PT.TRANSPORTURI 

RUTIERE 

              

Pod pe DJ 106H (Ighiel) 101898 1.3.17.2 PODURI 

PT.TRANSPORTURI RUTIERE 

2012.01/2013.10 443.210,34 0,9935 440.329,47 -2.880,87 

Pod pe DJ 106K- Sebes(DN1)-Secasel, km. 

29+870 

101895 1.3.17.2 PODURI 

PT.TRANSPORTURI RUTIERE 

2011.11/2013.10 1.126.853,93 0,9935 1.119.529,38 -7.324,55 

Pod pe DJ 107, peste Raul Ampoi, km. 1+653 101967 1.3.17.2 PODURI 

PT.TRANSPORTURI RUTIERE 

2013.12/2013.12 781.606,23 0,9904 774.102,80 -7.503,43 

Pod pe DJ 141C - Tarnava Mare, loc. Lunca-

Cenade 

101910 1.3.17.2 PODURI 

PT.TRANSPORTURI RUTIERE 

2012.08/2013.10 2.570.444,37 0,9935 2.553.736,47 -16.707,90 

Total 1.3.17.2 PODURI PT.TRANSPORTURI 

RUTIERE: 

   4.922.114,87  4.887.698,12 -34.416,75 

1.3.7.1 INFRASTRUCTURA DRUM 

(IMBR.BALAST, PAMANT) 

              

DJ 105M: DN1-Oiejdea-Ighiu 101900 1.3.7.1 INFRASTRUCTURA 

DRUM (IMBR.BALAST, 

PAMANT) 

2012.04/2013.04 1.077.441,56 0,9877 1.064.189,03 -13.252,53 

DJ 705D: lim. jud. HD-Cib-Almasu Mare-lim. 

jud. HD 

101907 1.3.7.1 INFRASTRUCTURA 

DRUM (IMBR.BALAST, 

PAMANT) 

2012.04/2013.04 1.594.498,23 0,9877 1.574.885,90 -19.612,33 

DJ 705E: DN7-Tartaria-Salistea-Salistea Deal 101908 1.3.7.1 INFRASTRUCTURA 

DRUM (IMBR.BALAST, 

PAMANT) 

2012.04/2013.04 2.094.064,27 0,9877 2.068.307,28 -25.756,99 

Total 1.3.7.1 INFRASTRUCTURA DRUM 

(IMBR.BALAST, PAMANT): 

   4.766.004,06   4.707.382,21 -58.621,85 

1.3.7.1.INFRASTRUCTURA DRUMURI 

BALAST 

              

DJ 705C: Vintu de Jos-Inuri-Releu de 

televiziune 

101934 1.3.7.1.INFRASTRUCTURA 

DRUMURI BALAST 

2013.04/2013.04 316.401,26 0,9877 312.509,52 -3.891,74 



DJ 750E: DN 75-Sat Vacanta-Vartop 101939 1.3.7.1.INFRASTRUCTURA 

DRUMURI BALAST 

2013.04/2013.04 10.004,44 0,9877 9.881,39 -123,05 

Total 1.3.7.1.INFRASTRUCTURA 

DRUMURI BALAST: 

      326.405,70   322.390,91 -4.014,79 

1.3.7.2 INFRASTRUCTURA DRUMURI 

(IMBR.BETON, PAVAJ) 

              

DJ 103D: DN1-Decea-DN1 101959 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2013.10/2013.10 62.300,00 0,9935 61.895,05 -404,95 

DJ 103E: DN1-Garbova de Jos-Garbova de 

Sus 

101963 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2013.10/2013.10 1.733.356,60 0,9935 1.722.089,78 -11.266,82 

DJ 103G: Inoc(DN)-Ciugudu de Sus-Lim. jud. 

CJ 

101920 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2013.04/2013.04 3.298.568,85 0,9877 3.257.996,45 -40.572,40 

DJ 106E-lim. jud. Sibiu-Dobra-Sugag 101876 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2010.11/2013.04 4.743.594,75 0,9877 4.685.248,52 -58.346,23 

DJ 106F: DN1(Camping Cut)-Calnic-lim. jud. 

Sibiu 

101901 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2012.04/2013.04 5.184.508,46 0,9877 5.120.739,00 -63.769,46 

DJ 106H: Ighiu-Ighiel-Intregalde(DJ 107K) 101902 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2012.04/2013.04 1.952.225,87 0,9877 1.928.213,49 -24.012,38 

DJ 107A: Alba I.-Vurpar-Blandiana-Lim. jud. 

Hd. 

101917 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2012.12/2013.04 6.658.486,87 0,9877 6.576.587,47 -81.899,40 

DJ 107C: Teleac-Ciugud-Oarda-Vintu de Jos-

DN7 

101918 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2012.12/2013.04 18.382.213,95 0,9858 18.122.101,70 -260.112,25 

DJ 107F: Unirea-Lunca Mures-lim. jud. Cluj 101903 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2012.04/2013.04 5.694.653,98 0,9877 5.624.609,72 -70.044,26 

DJ 107H:Coslariu Nou-Galda de Jos-Gara 

Sard(DN74) 

101909 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2012.08/2013.04 10.705.005,90 0,9883 10.579.718,95 -125.286,95 

DJ 107K: Galda de Jos-Intregalde-DJ 107I 

Barlesti 

101904 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2012.04/2013.04 22.677.661,68 0,9937 22.534.544,28 -143.117,40 

DJ 107M: lim. jud. Cluj-Rametea-Aiudul de 

Sus 

101905 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2012.04/2013.10 27.496.830,24 0,9935 27.318.100,77 -178.729,47 

DJ 107P: Hoparta-Turdas-DJ 107D(Vama 

Seaca) 

101952 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2013.08/2013.08 203.400,00 0,9907 201.508,38 -1.891,62 



DJ 107R-Stremt(DJ 750C)-Cetea-Benic(DJ 

107K) 

101951 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2013.08/2013.08 37.500,00 1,0924 40.963,30 3.463,30 

DJ 107U: DJ 107A-Bacainti-Ceru Bacainti-

Bulbuc 

101916 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2012.12/2013.04 1.171.998,18 0,9877 1.157.582,60 -14.415,58 

DJ 107Z: Ciumbrud-Pagida-Gambas-Aiud 

(DN 1) 

101958 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2013.08/2013.08 793.800,00 0,9907 786.417,66 -7.382,34 

DJ 141C: DN14B(Lunca)-Cenade-Lim. jud. 

Sibiu 

101914 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2012.12/2013.04 2.771.226,40 0,9877 2.737.140,31 -34.086,09 

DJ 141E: Cenade(DN 141C)-Lim. jud. Sibiu 101954 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2013.08/2013.08 185.000,00 0,9907 183.279,50 -1.720,50 

DJ 142L: Ciumbrud-Radesti-Mescreac-Gara 

Podu Mures 

101915 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2012.12/2013.04 6.055.558,23 0,9877 5.981.074,85 -74.483,38 

DJ 142M: DJ 107(Halta Balcaciu)-Valea 

Lunga 

101955 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2013.08/2013.08 432.479,00 0,9907 428.456,94 -4.022,06 

DJ 142N: DJ 107-Capalna de Jos-Sanmiclaus 101956 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2013.08/2013.08 921.354,40 0,9907 912.785,80 -8.568,60 

DJ 704K: Vinerea (DJ 704)-Salistea (DJ 705E) 101953 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2013.08/2013.08 21.462,00 1,0027 21.520,83 58,83 

DJ 705B: DN7(Tartaria)-Vintu de Jos-Vurpar 

DJ 107A 

101906 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2012.04/2013.04 2.157.086,95 0,9877 2.130.554,78 -26.532,17 

DJ 705F: lim. Jud. HD-Cabana Prislop-

Cugir(DJ 704) 

101948 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2013.08/2013.08 1.575.000,00 0,9907 1.560.352,50 -14.647,50 

DJ 705G: lim. Jud. HD-Cugir(DJ 704) 101949 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2013.08/2013.08 300.000,00 0,9907 297.210,00 -2.790,00 

DJ 705H: Cheile Cibului-Glod-Nadastie(DJ 

705D) 

101957 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2013.08/2013.08 65.864,00 0,9938 65.456,06 -407,94 

DJ 709K: lim. jud. Hd.-Cabana Sureanu-DJ 

704 

101950 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2013.08/2013.08 600.000,00 0,9907 594.420,00 -5.580,00 

DJ 750C: Salciua de Sus-Ponor-Ramet-Teius 101897 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2012.01/2013.04 16.628.147,20 0,9877 16.423.620,95 -204.526,25 

DRUM DJ106I CUNTA-DRASOV-

GHIRBOM 

50751 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

2008.12/2013.04 11.524.857,30 0,9877 11.383.101,53 -141.755,77 



PAVAJ) 

DRUM DJ107 ALBA I.-TELEAC-LIM. JUD. 

MURES 

50752 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2008.12/2013.04 57.686.054,80 0,9864 56.901.707,50 -784.347,30 

DRUM DJ107D UNIREA-FARAU-LIM. 

JUD. MURES 

50750 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2008.12/2013.04 8.585.334,85 0,9877 8.479.735,21 -105.599,64 

Pod pe DJ 750C, R. Aries, km.0+500, loc. 

Salciua 

101912 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, 

PAVAJ) 

2012.12/2013.10 1.052.363,13 0,9935 1.045.522,77 -6.840,36 

Total 1.3.7.2 INFRASTRUCTURA 

DRUMURI (IMBR.BETON, PAVAJ): 

   221.357.893,59   218.864.256,65 -2.493.636,94 

1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

              

DJ 106K: Sebes(DN 1)-Daia Romana-Secasel-

DJ 107 

101944 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 8.240.982,46 0,9877 8.139.618,36 -101.364,10 

DJ 106L: Spring-Ungurei-Rosia de Secas 101945 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 16.722.229,66 0,9817 16.416.392,30 -305.837,36 

DJ 106M: Cut(DN 1)-Calnic 101921 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 1.026.019,67 0,9877 1.013.399,63 -12.620,04 

DJ 107B: DN 1-Santimbru-Mihalt-Rosia de 

Secas 

101946 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 6.170.695,81 0,9849 6.077.425,40 -93.270,41 

DJ 107E: Aiud(DN 1)-Ciumbrud-Bagau-

Lopadea 

101922 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 5.644.826,37 0,9877 5.575.394,99 -69.431,38 

DJ 107G: Uioara de Sus-Noslac-Gabud-lim. 

jud Mures 

101923 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 5.464.231,61 0,9877 5.397.021,55 -67.210,06 

DJ 107I: Aiud-Ramet-Geogel-Mogos-Bucium 

Izbita 

101924 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 13.277.720,13 0,9877 13.114.404,14 -163.315,99 

DJ 107L -Santimbru-Totoi-DJ107(Teleac) 101894 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2011.11/2013.04 1.106.705,91 0,9877 1.093.093,43 -13.612,48 

DJ 107N: DN 1-Miraslau-Cicau 101925 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 782.851,37 0,9877 773.222,30 -9.629,07 

DJ 107V: DJ 107-Alecus-DJ 107D 101926 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 2.257.778,51 0,9877 2.230.007,83 -27.770,68 

DJ 141D: DJ 106I-Drasov-Boz-Dostat-lim. 

Jud. Sibiu 

101927 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 3.493.150,50 0,9877 3.450.184,74 -42.965,76 

DJ 142B: lim. Jud. Sibiu-Cetatea de Balta 101928 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 1.144.485,63 0,9877 1.130.408,45 -14.077,18 

DJ 142K: Cetatea de Balta-Tatarlaua-Faget-V. 

Lunga 

101929 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 5.054.724,91 0,9877 4.992.551,78 -62.173,13 

DJ 670C: Sasciori(DN 67C)-Dumbrava-Calnic 101930 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 2.863.016,81 0,9877 2.827.801,70 -35.215,11 



DJ 704: DN7(Sibot)-Vinerea-Cugir-Valea 

Mare-DN 67C 

101931 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 1.064.053,43 0,9877 1.050.965,57 -13.087,86 

DJ 704A: DN7(Sebes)-Pianu de Jos-Strungari-

DN 67C 

101932 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 8.084.462,49 0,9877 7.985.023,58 -99.438,91 

DJ 705: lim. Jud. HD-Almasu Mare-

Zlatna(DN 74) 

101933 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 7.106.393,70 0,9877 7.018.985,04 -87.408,66 

DJ 742: Gura Rosiei(DN74A)-Ignatesti-Rosia 

Montana 

101935 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 5.377.632,27 0,9877 5.311.487,38 -66.144,89 

DJ 750: Garda de Sus(DN75)-Ordancusa-

Ghetar 

101936 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 252.274,15 0,9877 249.171,18 -3.102,97 

DJ 750A: Gura Sohodol(DN 75)-Sohodol 101937 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 1.269.119,18 0,9877 1.253.509,01 -15.610,17 

DJ 750B: Vadu Motilor(DN75)-Poiana 

Vadului 

101938 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 3.724.588,89 0,9877 3.678.776,44 -45.812,45 

DJ 750F: DN 75-Posaga de Jos 101940 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 622.104,87 0,9877 614.452,98 -7.651,89 

DJ 750G: DN 75-Ocolis 101941 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 1.793.320,57 0,9877 1.771.262,72 -22.057,85 

DJ 762: lim. Jud. HD-Dealu Crisului-Vidra-

Burzones 

101942 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 5.469.838,79 0,9877 5.402.559,76 -67.279,03 

DJ 762A: DJ 762-Vidrisoara-M. Gaina-lim. 

Jud. AR 

101943 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC 

2013.04/2013.04 420.548,76 0,9877 415.376,01 -5.172,75 

Total 1.3.7.2.DRUMURI DIN BETON 

ASFALTIC: 

   108.433.756,45   106.982.496,27 -1.451.260,18 

POD GALTIU 1147 1.8.13 CONSTR., 

INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 

CANALIZ 

2008.04/2013.04 1.164.208,93 0,9877 1.149.889,16 -14.319,77 

TOTAL GENERAL       340.970.383,60   336.914.113,32 -4.056.270,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE CONSTRUCȚII ȘI TERENURI, PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ A JUDEȚULUI ALBA, 

CONCESIONATE SOCIETĂȚII COMERCIALE APA CTTA SA, REEVALUATE LA 31.10.2016 

 
Denumire activ fix corporal Numar 

inventar 
Cod clasificare din catalog Anul si luna 

intrarii in 
patrimoniul 
/Anul si luna 

ultimei 
reevaluari 

Val. de 
inregistrare 
in contab. 

Indicele 
preturilor 

de 
consum 

Valoare de 
inreg in 
contab. 

Actualizata 

Dif. din 
reevaluare 

A B C D 1 2 3=1x2 4=3-1 

1.6.3.2  IMPREJMUIRI (ZIDARIE,BETON 
ARMAT) 

              

IMPREJMUIRE FOSTA CAPTARE DE 
APA PUTURI BARABANT 

101970 1.6.3.2  IMPREJMUIRI 
(ZIDARIE,BETON ARMAT) 

2015.02/2015.02 62.927,00 0,9975 62.769,85 -157,15 

Total 1.6.3.2  IMPREJMUIRI 
(ZIDARIE,BETON ARMAT): 

   62.927,00   62.769,85 -157,15 

1.6.4  CLADIRI ADMINISTRATIVE               

CLADIRE SEDIU ADMN. ST. TRATARE 
MIHOIESTI 

50758 1.6.4  CLADIRI 
ADMINISTRATIVE 

2009.12/2013.10 383.760,99 0,9935 381.266,54 -2.494,45 

CLADIRE-CAMPENI, STR. REVOLUTIEI 
1848, BL. C2 

50760 1.6.4  CLADIRI 
ADMINISTRATIVE 

2003.12/2013.10 414.010,56 0,9935 411.319,49 -2.691,07 

Total 1.6.4  CLADIRI ADMINISTRATIVE:    797.771,55   792.586,03 -5.185,52 

1.7.3. Alte constructii pt. transp. 
energiei electrice 

              

RACORD ELECTRIC SURSA 
BARABANT DREN 

101971 1.7.3. Alte constructii pt. transp. 
energiei electrice 

2015.04/2015.04 14.611,90 0,9696 14.167,70 -444,20 

Total 1.7.3. Alte constructii pt. transp. 
energiei electrice: 

   14.611,90   14.167,70 -444,20 

1.8.12 STATII DE POMPARE SI 
SEPARARE A APEI 

              

Statie de pompare de interventie Petresti 101899 1.8.12 STATII DE POMPARE SI 
SEPARARE A APEI 

2012.02/2013.10 2.788.185,93 0,9934 2.769.691,81 -18.494,12 

Total 1.8.12 STATII DE POMPARE SI 
SEPARARE A APEI: 

    2.788.185,93   2.769.691,81 -18.494,12 

1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

              



ADUCT APA BRUTA CAPT 
HIDROELECTRICA SASCIORI-ST TR 

1031 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 4.766.882,75 0,9935 4.735.898,00 -30.984,75 

APARATURA LABORATOR MOHOESTI 
CIMPENI ST TRATARE 

3001 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 32.871,00 0,9935 32.657,34 -213,66 

CAPTARE APA BRUTA CENTRALA 
HIDROELECTRICA SASCIORI 

1030 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 655.489,06 0,9935 651.228,38 -4.260,68 

CAPTARE APA DIN ACUMULARE 
PETRESTI- RAU SEBES 

10101 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 1.025.283,20 0,9935 1.018.618,86 -6.664,34 

CLADIRE REZERVOARE UIARA DE SUS 10471 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 65,26 0,9936 64,84 -0,42 

CLADIRE ST FILTRARE +PAVILION 
TEHNIC+IST AF MIHOES 

10321 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 23.572,23 0,9935 23.419,01 -153,22 

CLADIRE ST TRATARE APA SASCIORI-
SEBESEL 

11631 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 161.192,81 0,9935 160.145,06 -1.047,75 

CLADIRE STATIE DE POMPE MURES 10441 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 1.375,19 0,9935 1.366,25 -8,94 

CLADIRE STATIE DE POMPE NOSLAC 10421 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 124,29 0,9935 123,48 -0,81 

CLADIRE STATIE POMPARE GALDA DE 
JOS 

10181 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 6.495,80 0,9935 6.453,58 -42,22 

CLADIRE STATIE POMPARE PETRESTI 10112 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 3.830,57 0,9935 3.805,67 -24,90 

CLADIRE STATIE REACTIVI CU INST 
AFERENTE MIHOESTI 

1034 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 1.388.565,39 0,9935 1.379.539,71 -9.025,68 

CLADIRE STATIE TRATARE APA 
PETRESTI 

10132 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 41.303,51 0,9935 41.035,04 -268,47 

COND ADUCT INRE REZERV AIUD SI 
ST POMP OCNA M+ANE 

1029 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 761.812,63 0,9935 756.860,85 -4.951,78 



COND ADUCTIUNE A-I STATIE POMP 
GALDA DE JOS+ANEXE 

4017 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 3.495.198,51 0,9935 3.472.479,71 -22.718,80 

COND ADUCTIUNE ST TRATARE 
SEBESEL-ALBA I +ANEXE 

1164 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 2.776.207,51 0,9935 2.758.162,15 -18.045,36 

        

COND LEG INTRE RAMIF PARTOS 
HOHERIE SI REZERV ALBA 

1016 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 379.811,96 0,9935 377.343,18 -2.468,78 

COND LEG INTRE RAMIF PARTOS-
HOHERIE SI REZ MUN A-I 

1032 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 1.104.531,31 0,9935 1.097.351,85 -7.179,46 

CONDUCT ADUCT ST POMP GALDA DE 
J -REZERV TEIUS+ANE 

1019 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 754.138,10 0,9935 749.236,20 -4.901,90 

CONDUCT ADUCT ST POMP GALDA DE 
J-REZERV BLAJ+ANEXE 

1020 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 4.845.709,28 0,9935 4.814.212,16 -31.497,12 

CONDUCT ADUCT ST POMPARE 
GALDA DE J-REZ AIUD+ANEXE 

1021 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 3.943.588,71 0,9935 3.917.955,37 -25.633,34 

CONDUCTA ADUCTIUNE ALBA IULIA -
SP GALDA 

1165 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 12.714.016,43 0,9935 12.631.375,29 -82.641,14 

CONDUCTA ADUCTIUNE NOSLAC 1050 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 2.775,86 0,9935 2.757,82 -18,04 

CONDUCTA ADUCTIUNE ST TRAT 
SASCIORI-ALBA I + AUXIL 

10133 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 4.819.598,73 0,9935 4.788.271,33 -31.327,40 

CONDUCTA ALIMENTARE CU APA 
ROSIA POIENI 

1037 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 8.292.528,74 0,9930 8.234.343,06 -58.185,68 

CONDUCTA AMPALAMENT OIEJDEA 1011 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 25.150,93 0,9935 24.987,45 -163,48 

CONDUCTA APA BRUTA + CONSTR 
AUXILIARE AFERENTE 

10121 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 580.039,31 0,9935 576.269,05 -3.770,26 



CONDUCTA DE ADUCTIUNE 1058 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 540.758,89 0,9935 537.243,96 -3.514,93 

CONDUCTA DE ALIMENTARE MUSCA 1039 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 1.620,55 0,9935 1.610,02 -10,53 

CONDUCTA GOLIRE TRAVERSARE 
RAU AMPOI CAMIN AMONTE 

1013 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 59.331,38 0,9935 58.945,73 -385,65 

DRUM ACCES REZERVOARE 1033 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 1.720,45 0,9935 1.709,27 -11,18 

ELECTROPOMPE VOGEL MIHOESTI 
CIMPENI ST TRATARE 

2001 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 21.585,29 0,9935 21.444,99 -140,30 

GOLIRE NR 1 FIRUL II AMPOI 1012 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 27.775,46 0,9935 27.594,92 -180,54 

GOSPODARIE ELECTRICA 50759 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2009.12/2013.10 105.784,90 0,9935 105.097,30 -687,60 

RETEA REFULARE 1053 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 342.578,23 0,9767 334.608,80 -7.969,43 

REZERVOR APA POTABILA UIARA DE 
SUS + 

1055 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 41.400,17 0,9935 41.131,07 -269,10 

REZERVOR INMAGAZINARE APA 
POTABILA 

1160 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 505.928,58 0,9935 502.640,04 -3.288,54 

REZERVOR UIOARA DE SUS 1057 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 48.127,34 0,9935 47.814,51 -312,83 

ST FILTRARE SI PAVILION TEHNIC 
+INST AF MIHOESTI 

1035 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 3.630.321,26 0,9937 3.607.472,41 -22.848,85 

ST POMPE CIMPENI MIHOESTI 
TRANSFORMATOARE 20/04KV 

2005 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 35.062,40 0,9935 34.834,49 -227,91 

ST POMPE MIHOESTI  CIMPENI 
CELULA 0.4KV 

2004 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 23.956,42 0,9935 23.800,70 -155,72 



ST POMPE MIHOESTI CIMPENI CELULA 
20KV 

2003 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 38.349,50 0,9935 38.100,23 -249,27 

ST POMPE MIHOESTI CIMPENI LINIE 
ELECTRICA 

1066 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 141.010,35 0,9935 140.093,78 -916,57 

ST TRATARE A APESI SASCIORI 
SEBESEL Q=1000 L/S 

1163 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 5.050.801,97 0,9935 5.017.971,74 -32.830,23 

STATIE DE POMPE MURES 1051 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 449.459,65 0,9786 439.828,83 -9.630,82 

STATIE DE POMPE NOSLAC 1048 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 1.507,06 0,9935 1.497,26 -9,80 

STATIE POMPARE APA BRUTA 
PETRESTI 

10111 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 397.524,02 0,9935 394.940,11 -2.583,91 

STATIE REMPOMPARE GALDA DE JOS 1018 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 428.542,47 0,9935 425.756,94 -2.785,53 

STATIE TRATARE APA SASCIORI 
Q=870L/S 

10131 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 4.842.837,13 0,9935 4.811.358,68 -31.478,45 

TRAVERSARE POD RIU 
MURES+TEREN AFERENT 
CONSTRUCTIE 

1015 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 6.549.355,19 0,9935 6.506.784,36 -42.570,83 

UTILAJE ECHIPAMENTE STATIE 
TRATARE MIHOESTI CIMPEN 

2002 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 11.285,71 0,9935 11.212,35 -73,36 

Total 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ: 

   75.898.783,44   75.389.453,18 -
509.330,26 

1.8.13. CONSTRUCTII SI INSTALATII 
PT. ALIM. CU APA 

              

SISTEM MICROREGIONAL DE 
ALIMENTARE CU APA 

101974 1.8.13. CONSTRUCTII SI 
INSTALATII PT. ALIM. CU APA 

2015.11/2015.11 12.477.265,95 0,9926 12.384.934,20 -92.331,75 

Total 1.8.13. CONSTRUCTII SI 
INSTALATII PT. ALIM. CU APA: 

   12.477.265,95   12.384.934,20 -92.331,75 

1.8.6 CONDUCTE ALIMENTARE APA               

RETEA DE APA COLONIA PETRESTI 50757 1.8.6 CONDUCTE ALIMENTARE 
APA 

2009.12/2013.10 25.259,02 0,9935 25.094,84 -164,18 



Total 1.8.6 CONDUCTE ALIMENTARE 
APA: 

      25.259,02   25.094,84 -164,18 

TOTAL GENERAL       92.064.804,79   91.438.697,61 -
626.107,18 

                

BUNURILe CONSTRUCTII PROPRIETATE PRIVATA A JUDETULUI ALBA, CONCESIONATE SC APA CTTA SA, REEVALUATE LA 31.10.2016 

CLADIRE STATIE DE POMPARE GURA 
ROSIEI 

10391 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 3.791,90 0,9935 3.767,25 -24,65 

COND ADUCTIUNE ST. GURA ROSIEI- 
REZ. CIMPENI-ABRUD 

1044 1.8.13 CONSTR., 
INST.TEHNOL.PT.ALIM APA SI 
CANALIZ 

2008.04/2013.10 4.910.268,53 0,9935 4.878.351,77 -31.916,76 

TOTAL       4.914.060,43   4.882.119,02 -31.941,41 

                

Terenurile proprietate publica a Judetului Alba, concesionate SC APA CTTA SA, reevaluate la 31.10.2016 

Denumire activ fix corporal Numar 
inventar 

Cod de clasificare din catalog Anul si luna 
intrarrii in 

patrimoniu/anul 
si luna ultimei 

reevaluari 

Val. De 
inregistrare 
in contab - 

lei- 

Indicele 
preturilor 

de 
consum 

Val. De inreg. 
In contab 

actualizata( 
reevaluata) 

Dif. Din 
reeval. De 

inreg in 
contab la 

data 
reeval. 

A B C D 1 2 3=1x2 4=3-1 

8.TERENURI               

Teren aferent captare apa Paclisa 6.842 
mp. 

80030 8.TERENURI 2006.12/2013.10 28.657,65 0,9935 28.471,51 -186,14 

Teren aferent captare Barabant-Ampoi 
7.498 mp. 

80035 8.TERENURI 2006.12/2013.10 47.107,96 0,9935 46.801,97 -305,99 

Teren aferent captare Barabant-Mures 
5.775 mp. 

80034 8.TERENURI 2006.12/2013.10 36.282,80 0,9935 36.047,13 -235,67 

Teren aferent rezervor Campeni 3.170 
mp. 

80036 8.TERENURI 2006.12/2013.10 17.703,35 0,9935 17.588,36 -114,99 

Teren aferent rezervor Uioara de Jos 
2.391 mp. 

80041 8.TERENURI 2006.12/2013.10 3.338,23 0,9935 3.316,55 -21,68 

Teren aferent rezervor Uioara de Sus 
4.818 mp. 

80040 8.TERENURI 2006.12/2013.10 6.726,72 0,9935 6.683,03 -43,69 

Teren aferent statie Galda de Jos 3.165 
mp. 

80033 8.TERENURI 2006.12/2013.10 13.256,57 0,9935 13.170,46 -86,11 

Teren aferent statie Gura Rosiei 1.895 
mp. 

80037 8.TERENURI 2006.12/2013.10 10.582,92 0,9935 10.514,18 -68,74 

Teren aferent Statie Mihoiesti 17.537,41 
mp. 

80029 8.TERENURI 2006.12/2013.10 97.940,38 0,9935 97.304,21 -636,17 

Teren aferent statie Noslac 8.227 mp. 80038 8.TERENURI 2006.12/2013.10 22.972,48 0,9935 22.823,26 -149,22 

Teren aferent statie Ocna Mures 7.893 
mp. 

80039 8.TERENURI 2006.12/2013.10 16.529,88 0,9935 16.422,51 -107,37 

Teren aferent statie Petresti nr.2, 4.211 80031 8.TERENURI 2010.08/2013.10 89.280,76 0,9935 88.700,84 -579,92 



mp. 

Teren aferent statie Petresti nr.5, 
17.157,40 mp. 

80032 8.TERENURI 2010.08/2013.10 363.767,68 0,9935 361.404,85 -2.362,83 

Teren aferent statie Sasciori-Sebesel 
33.541 mp 

80042 8.TERENURI 2010.08/2013.10 711.129,41 0,9935 706.510,31 -4.619,10 

TOTAL       1.465.276,79   1.455.759,17 -9.517,62 



Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE CONSTRUCȚII, PROPRIETATE PRIVATĂ A JUDEȚULUI ALBA, 

REEVALUATE LA 31.10.2016 

    

                                   
Denumire 
activ fix 
corporal 

 
Numar 
inventar 

 
Cod de 
clasificare din 
catalog 

Anul si luna intrarii 
in patrimoniu/Anul 
si luna ultimei 
reevaluari 

Val.de 
inregistrare in 
contabilitate 
 -lei- 

Dura
ta 
norm
ala 
de 
funct
ionar
e din 
Catal
og  
-luni- 

Dura
ta 
norm
ala 
de 
funct
ionar
e 
cons
umat
a la 
data 
reee
val. 
-luni- 

Duar
ata 
norm
ala 
de 
funct
ionar
e 
rama
sa 
-luni- 

Gradul 
de 
utilizar
e 
-%- 

Val.aferent
a duratei 
normale de 
functionare 
consumate 
-lei- 

Val.aferent
a duratei 
normale de 
functionare 
ramase 
-lei- 

Indicel
e 
preturil
or de 
consu
m-total 

Val.de inreg. in 
contab. 
actualizata 
(reeval.) 
-lei- 

Dif.din 
reeval. de 
inreg. in 
contab.la 
data reeeval. 
-lei- 

Dif.din 
reeval.de 
inreg. in 
contab.la 
data reeval. 
aferente 
duratei 
normale de 
funct.cons
umate 
-lei-  

Dif.din 
reeval.de 
inreg. in 
contab.la 
data reeval. 
aferente 
duratei 
normale de 
funct.rama
se 
-lei-  

Valoare de 
amortizat 
-lei- 

A B C D 1 2 3 
4=2-

3 
5=3/2 6=1*5 7=1-6 8 9=1*8 10=9-1 11=10*5 12=10-11 13=7+12 

1.5.12 
CONSTR.
USOARE 
PT.COME
RT,DEPO
ZITARE 

                

Container 
de locuit 

6x2,43x2,5
5m 

101961 

1.5.12 
CONSTR.
USOARE 
PT.COME
RT,DEPO
ZITARE 

2013.11/2013.11 16.439,92 120 34 86 28,00 4.658,00 11.781,92 0,9936 16.334,70 -105,22 -29,46 -75,76 11.706,16 

Container 
de locuit si 

dotari 
6000x4860

x2550 

101873 

1.5.12 
CONSTR.
USOARE 
PT.COME
RT,DEPO
ZITARE 

2010.11/2013.10 43.718,43 120 70 50 58,00 24.425,92 19.292,51 0,9935 43.434,26 -284,17 -164,82 -119,35 19.173,16 

Container 
locuit+sp. 

sanitar 
6x2,43x2,5

5m 

101962 

1.5.12 
CONSTR.
USOARE 
PT.COME
RT,DEPO
ZITARE 

2013.11/2013.11 23.560,00 120 34 86 28,00 6.675,22 16.884,78 0,9936 23.409,22 -150,78 -42,22 -108,56 16.776,22 

Total 
1.5.12 

CONSTR.
USOARE 
PT.COME
RT,DEPO
ZITARE: 

   
83.718,35 

       
83.178,18 -540,17 -236,50 -303,67 47.655,54 

1.6.1.1  
CONSTR.
PT.LOCUI
NTE SOC, 

WC 

                



PUBLIC 

CLADIRE 
IMOBIL  
AIUD, 
STR. 

MARASES
TI, NR. 66 

10001 

1.6.1.1  
CONSTR.
PT.LOCUI
NTE SOC, 

WC 
PUBLIC 

2007.10/2013.10 519.579,52 480 107 373 22,00 
116.111,0

3 
403.468,4

9 
0,9935 516.202,25 -3.377,27 -743,00 -2.634,27 400.834,22 

Total 
1.6.1.1  

CONSTR.
PT.LOCUI
NTE SOC, 

WC 
PUBLIC: 

   
519.579,52 

       
516.202,25 -3.377,27 -743,00 -2.634,27 400.834,22 

1.6.2  
CONSTR.
PTR.INVA
TAMANT,
CULTURA 

FIZICA 

                

Imobil 
A.D.R. 
Centru 

2006, P. 
Cons. 

Europei, 
bl32D 

10003 

1.6.2  
CONSTR.
PTR.INVA
TAMANT,
CULTURA 

FIZICA 

2006.09/2013.10 946.633,14 600 120 480 20,00 
188.785,8

5 
757.847,2

9 
0,9935 940.480,02 -6.153,12 -1.230,62 -4.922,50 752.924,79 

Imobil 
Policlinica 
Stomatolo
g 300,30 

mp 
S+P+2E 

10005 

1.6.2  
CONSTR.
PTR.INVA
TAMANT,
CULTURA 

FIZICA 

2007.11/2013.10 559.827,05 600 106 494 18,00 66.257,53 
493.569,5

2 
0,9982 558.791,76 -1.035,29 -186,35 -848,94 492.720,58 

Imobil 
Policlinica 
Stomatolo

gica 29 
mp. subsol 

101889 

1.6.2  
CONSTR.
PTR.INVA
TAMANT,
CULTURA 

FIZICA 

2007.11/2013.10 67.507,91 600 105 495 18,00 11.841,58 55.666,33 0,9935 67.069,11 -438,80 -78,98 -359,82 55.306,51 

Total 1.6.2  
CONSTR.
PTR.INVA
TAMANT,
CULTURA 

FIZICA: 

   
1.573.968,10 

       
1.566.340,89 -7.627,21 -1.495,95 -6.131,26 1.300.951,88 

1.6.2.CON
STRUCTII 

PT. 
INVATAM

ANT; 
STIINTA 

                

Spatiu 
Policlinica 
Stomatolo
g, etaj 2, 

39,42 mp. 

101964 

1.6.2.CON
STRUCTII 

PT. 
INVATAM

ANT; 
STIINTA 

2007.11/2013.10 91.764,18 600 105 495 18,00 16.492,17 75.272,01 0,9935 91.167,71 -596,47 -107,36 -489,11 74.782,90 



Total 
1.6.2.CON
STRUCTII 

PT. 
INVATAM

ANT; 
STIINTA: 

   
91.764,18 

       
91.167,71 -596,47 -107,36 -489,11 74.782,90 

1.6.3.2  
IMPREJM

UIRI 
(ZIDARIE,
BETON 
ARMAT) 

                

CENTRU 
DE 

VIZITARE 
DE LA 

POARTA 
RAIULUI 

101984 

1.6.3.2  
IMPREJM

UIRI 
(ZIDARIE,
BETON 
ARMAT) 

2015.12/2015.12 1.754.148,51 300 9 291 3,00 52.624,44 
1.701.524,

07 
0,9915 1.739.248,68 -14.899,83 -446,99 -14.452,84 1.687.071,23 

Total 
1.6.3.2  

IMPREJM
UIRI 

(ZIDARIE,
BETON 

ARMAT): 

   
1.754.148,51 

       
1.739.248,68 -14.899,83 -446,99 -14.452,84 1.687.071,23 

1.6.4  
CLADIRI 

ADMINIST
RATIVE 

                

Canton 
Aiud 

10010 

1.6.4  
CLADIRI 

ADMINIST
RATIVE 

1968.12/2013.10 151.225,91 600 573 27 96,00 
144.503,5

3 
6.722,38 0,9935 150.242,94 -982,97 -943,65 -39,32 6.683,06 

CLADIRE 
IMOBIL 
ALBA 
IULIA, 
STR. 

BUCURES
TI, NR. 2A 

101887 

1.6.4  
CLADIRI 

ADMINIST
RATIVE 

2006.12/2013.10 353.789,31 600 117 483 20,00 67.701,13 
286.088,1

8 
0,9935 351.489,68 -2.299,63 -459,93 -1.839,70 284.248,48 

Imobil 
ADR 

Centru, 
Str. 

Decebal, 
nr. 12 Alba 

Iulia 

10009 

1.6.4  
CLADIRI 

ADMINIST
RATIVE 

1999.12/2013.10 2.203.905,73 600 201 399 34,00 
418.848,5

5 
1.785.057,

18 
0,9935 2.189.580,34 -14.325,39 -4.870,63 -9.454,76 1.775.602,42 

IMOBIL 
TRANDAF

IRILOR 
NR. 9 

10011 

1.6.4  
CLADIRI 

ADMINIST
RATIVE 

2007.12/2013.10 850.711,14 600 105 495 18,00 
149.144,0

7 
701.567,0

7 
0,9935 845.181,52 -5.529,62 -995,33 -4.534,29 697.032,78 

Total 1.6.4  
CLADIRI 

ADMINIST
RATIVE: 

   
3.559.632,09 

       
3.536.494,48 -23.137,61 -7.269,54 -15.868,07 2.763.566,74 

Total : 
   

7.582.810,75 
       

7.532.632,19 -50.178,56 -10.299,34 -39.879,22 6.274.862,51 

 

 



Anexa nr. 5 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE TERENURI, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ALBA, REEVALUATE LA 31.10.2016 
        

Denumire activ fix corporal Numar 

inventar 

Cod de 

clasificare 

din catalog 

Anul si luna 

intrarrii in 

patrimoniu/anul 

si luna ultimei 

reevaluari 

Val. De 

inregistrare in 

contab - lei- 

Indicele 

preturilor 

de 

consum 

Val. De inreg. 

In contab 

actualizata( 

reevaluata) 

Dif. Din 

reeval. De 

inreg in 

contab la data 

reeval. 

A B C D 1 2 3=1x2 4=3-1 

8.TERENURI               

AMENAJARI TEREN CURTE INTERIOARA CASTEL 

SANCRAI 

80056 8.TERENURI 2013.07/2013.07 79.337,53 0,9887 78.441,64 -895,89 

TEREN 1833 MP AFERENT CLADIRE MUSEIKON, UNIRII 1-3 80053 8.TERENURI 2015.12/2015.12 832.566,93 0,9915 825.495,06 -7.071,87 

Teren Arieseni, 503 mp. 80026 8.TERENURI 2010.09/2013.10 63.550,60 0,9935 63.137,81 -412,79 

TEREN CASA DE TIP FAMILIAR OARDA DE JOS 1.241 MP. 80019 8.TERENURI 2006.11/2013.10 110.888,90 0,9935 110.168,63 -720,27 

TEREN CMJ ALBA, 912.55MP.,  STR. REGINA MARIA, NR6 80050 8.TERENURI 2014.02/2014.02 547.793,87 0,9788 536.188,77 -11.605,10 

Teren cota 1/2 Palatul Culturii Blaj sup.1.253 mp. 80048 8.TERENURI 2013.10/2013.10 12.500,00 0,9935 12.418,81 -81,19 

Teren Dostat, supraf. 840 mp. 1151 8.TERENURI 2008.04/2013.10 2.085,82 0,9935 2.072,27 -13,55 

Teren Gospodaria anexa Sancrai 22.584 mp. 80023 8.TERENURI 2008.10/2013.10 159.245,28 0,9935 158.210,91 -1.034,37 

TEREN IMOBIL STR LUCIAN BLAGA NR 8 ,1428 MP 80054 8.TERENURI 2008.04/2013.10 649.434,10 0,9935 645.215,74 -4.218,36 

TEREN P-TA CONS. EUROPEI, 556 MP. 80051 8.TERENURI 2014.09/2014.09 680.369,49 0,9811 667.542,65 -12.826,84 

TEREN P-TA CONS. EUROPEI, 568 MP. 80052 8.TERENURI 2014.09/2014.09 792.265,96 0,9811 777.329,57 -14.936,39 

Teren Primaria veche Calnic-sat Deal, 1.366 mp. 80020 8.TERENURI 2009.11/2013.10 103.832,48 0,9935 103.158,04 -674,44 

Teren puturi Barabant 18.630 mp 80045 8.TERENURI 2006.12/2013.10 117.047,37 0,9935 116.287,10 -760,27 

Teren Scoala Speciala Alba Iulia, 1.512 mp. 80027 8.TERENURI 2008.12/2013.10 1.167.680,78 0,9935 1.160.096,18 -7.584,60 

Teren Scoala Speciala Sancrai, 11.884 mp. 80022 8.TERENURI 2008.10/2013.10 380.693,91 0,9935 378.221,13 -2.472,78 

Teren Sediu administrativ Sancrai, 17.850 mp. 80024 8.TERENURI 2008.10/2013.10 571.811,05 0,9935 568.096,88 -3.714,17 

TEREN SEDIU CJ ALBA,1.976 MP. STR. M. VITEAZUL, 11 80021 8.TERENURI 2010.09/2013.10 942.405,00 0,9935 936.283,66 -6.121,34 

Teren Sursa dren Barabant 3.117 mp 80046 8.TERENURI 2006.12/2013.10 19.583,29 0,9935 19.456,09 -127,20 

Teren Ursoaia, com. Horea, supraf. 847,50 mp. 1150 8.TERENURI 2008.04/2013.10 5.342,04 0,9935 5.307,34 -34,70 

Teren Zlatna (Almasu Mare), suprafata 3.690 mp. 80010 8.TERENURI 2008.04/2013.10 2.834,63 0,9935 2.816,22 -18,41 

Teren zona Poarta Raiului Sugag, 26.697 mp. 80025 8.TERENURI 2010.08/2013.10 880.482,28 0,9935 874.763,16 -5.719,12 

Total 8.TERENURI:       8.121.751,31   8.040.707,66 -81.043,65 

TOTAL GENERAL       8.121.751,31   8.040.707,66 -81.043,65 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 6 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE TERENURI, PROPRIETATE PRIVATĂ A JUDEȚULUI ALBA, REEVALUATE LA 31.10.2016 
        

        

 

Denumire activ fix corporal 

 

Numar 

inventar 

 

Cod de 

clasificare din 

catalog 

Anul si luna 

intrarii  

in 

patrimoniu/Anul 

si luna ultimei 

reevaluari 

Val.de 

inregistrare in 

contabilitate 

 -lei- 

Val.de 

inregistrare 

in 

contabilitate 

 -lei- 

Val.de inreg. in 

contab. 

actualizata 

(reevaluata)  

-lei- 

Dif.din 

reeval.de 

inreg.in 

contab.la 

data 

reeval.  

-lei- 

A B C D 1 2 3=1x2 4=3-1 

8.TERENURI               

Teren aferent Cladire ADR Centru 

1.176 mp. 

80011 8.TERENURI 2008.10/2013.10 1.669.620,99 0,9935 1.658.776,06 -10.844,93 

Teren Canton Aiud 5.668 mp. 80001 8.TERENURI 2000.12/2013.10 364.182,86 0,9935 361.817,33 -2.365,53 

Teren imobil Aiud, str. Marasesti, 

nr.66, 300 mp. 

80012 8.TERENURI 2006.12/2013.10 17.591,66 0,9935 17.477,39 -114,27 

Teren imobil str. Bucuresti, nr.2A, 

245 mp. 

80014 8.TERENURI 2009.11/2013.10 42.282,09 0,9935 42.007,45 -274,64 

Teren imobil str. Trandafirilor, 

nr.9, 338 mp. 

80013 8.TERENURI 2007.10/2013.10 231.641,38 0,9935 230.136,77 -1.504,61 

TEREN INTRAVILAN 

BARABANT STR. CLUJULUI 

16.442 MP. 

80016 8.TERENURI 2008.10/2013.10 4.560.380,98 0,9935 4.530.759,28 -29.621,70 

TEREN INTRAVILAN BLAJ, 

STR. GH. BARITIU 17.000 MP. 

80017 8.TERENURI 2006.12/2013.10 595.000,00 0,9930 590.834,47 -4.165,53 

Teren intravilan, Banca Agricola, 

701 mp. 

80018 8.TERENURI 2008.03/2013.10 449.096,14 0,9935 446.179,06 -2.917,08 

Teren intravilan, Cunta 9.892 mp. 80015 8.TERENURI 2008.10/2013.10 138.298,51 0,9935 137.400,20 -898,31 

TEREN POLICLINICA 

STOMATOLOGICA 492 MP. 

80003 8.TERENURI 2007.11/2013.10 242.091,82 0,9935 240.519,33 -1.572,49 

TEREN RIMETEA-KOODAL, 

SALVAMONT I, 200 MP. 

80004 8.TERENURI 2008.02/2013.10 5.803,01 0,9935 5.765,32 -37,69 

TEREN RIMETEA-KOODAL, 

SALVAMONT II, 1800 MP. 

80007 8.TERENURI 2009.11/2013.10 44.878,93 0,9935 44.587,42 -291,51 

Teren, str. Garii, nr. 17A, Campeni 

4.142 mp. 

80049 8.TERENURI 2013.10/2013.10 269.230,00 0,9935 267.481,23 -1.748,77 

Total 8.TERENURI:       8.630.098,37   8.573.741,31 -56.357,06 

Total :       8.630.098,37   8.573.741,31 -56.357,06 



 

 

Anexa nr. 7 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ALBA, AFLATE IN ADMINISTRAREA SPITALULUI JUDEȚEAN 

DE URGENȚĂ ALBA IULIA, REEVALUATE LA 31.10.2016  

                  

Nr.crt
. 

Denumire activ 
fix 

Nr.inv. 

Cod 
clasi
ficar
e din 
catal
og 

Luna si anul 
ultimei 

reevaluari 

Supr
afata 
mp 

Valoare de 
inregistrare 

in 
contabilitate 

la 31 
octombrie 

2013 

Indicele 
preturilor 

de 
consum 
fata de 
data 

ultimei 
reevaluari 

Valo
area 
justa 
prop
usa 
de 

eval
uator 

Valoarea 
investitiei 
realizate 

Luna si 
anul 

inscrierii 
investitiei 

in 
contabilitat

e 

Valoare de 
inregistrare in 
contabilitate la 
31 octombrie 

2016 

Indicele 
preturilor 

de 
consum 
fata de 
data 

inscrierii 
investitie

i in 
contabilit

ate 

Valoare de 
inregistrare 
activ fix in 

contabilitate 
actualizata 

Valoare 
de 

inregistr
are 

investitie 
in 

contabilit
ate 

actualiza
ta 

Diferente 
din 

reevaluare 
de 

inregistrat 
in 

contabilitat
e fata de 31 
octombrie 

2016 

Valoare de 
inreg in 
contab 

actualizata a 
activului la 31 

octombrie 
2016 

              1 2   6   7 8 9 10 11 13 

  

TOTAL Spitalul 
Judetean de 
Urgenta Alba 
Iulia 

          76.917.096,12         81.499.027,52       -546.610,34 80.952.417,18 

  

Total Spitalul 
Judetean de 
Urgenta Alba 
Iulia, B-dul 
Revolutiei 1989 
nr.23, compus 
din:           57.440.810,44         61.318.220,70       -417.103,69 60.901.117,01 

1 

Corp spitalizare 
700 de paturi 
cuplat cu fosta 
policlinica fara 
suprafat de 40 
mp-parter Corp 
C-data in 
comodat Casei 
Jud de pensii 1107 

1.6.2
. 10 2013   36.588.467,19 0,9935       40.546.147,82   36.430.389,63   -282.085,21 40.264.062,61 

        10 2013         1.275.016,54 
58/martie 
2014   0,9785 1.247.603,68       

        10 2013         917.166,97 
214/dec 
2014   0,9822 900.841,40       

        10 2013         -12.789,11 
201/dec 
2015   0,9915 -12.789,11       

        10 2013     0,9935   1.698.017,00 
193/oct.20
16     1.698.017,00       



1.1
. 

Suprafat de 40 
mp parter corp C 
spital ( intra din 
04.2013) 1107   10 2013   80.269,23 0,9935       0,00           

2 
Cladire Sectia 
oncologie 1108   10 2013   5.225.292,10 0,9935       5.225.292,10       -33.964,40 5.191.327,70 

3 

Cladire 
Laborator 
medicina legala 
si morga 1109   10 2013   922.189,33 0,9935       922.189,33       -5.994,23 916.195,10 

4 

Cladire centrala 
termica, atelier 
mecanic, statie 
hidrofoare, statie 
compresoare si 
crematoriu 1110   10 2013   519.980,87 0,9935       519.980,87       -3.379,88 516.600,99 

5 
Cladire statie 
oxigen 1111   10 2013   96.599,10 0,9935       96.599,10       -627,89 95.971,21 

6 
Cladire punct 
control poarta 1112   10 2013   17.085,25 0,9935       17.085,25       -111,05 16.974,20 

7 

Cladire post 
trafo si grup 
elctrogen 1113   10 2013   192.400,54 0,9935       192.400,54       -1.250,60 191.149,94 

8 
Instalatie gaz 
metan 1114   10 2013   7.983,25 0,9935       7.983,25       -51,89 7.931,36 

9 Gard  1115   10 2013   20.484,92 0,9935       20.484,92       -133,15 20.351,77 

10 Imprejmuire 1116   10 2013   67.512,14 0,9935       67.512,14       -438,83 67.073,31 

11 
Bazin apa 300 
mc capacitate 1117   10 2013   40.050,03 0,9935       40.050,03       -260,33 39.789,70 

12 
Rezervor 400l-pt 
post trafo 1118   10 2013   0,10 

hcj59/m
artie201
4 
casare   -0,10 mar.14 0,00       0,00 0,00 

13 Rezervor 1000 l 1119   10 2013   0,06     -0,06 mar.14 0,00       0,00 0,00 

14 
Rezervor tabla 
2000 l 1120   10 2013   0,18     -0,18 mar.14 0,00       0,00 0,00 

15 Rezervor 2000 l 1121   10 2013   0,25 0,9935       0,25       0,00 0,25 

16 
Sopron pentru 
garaj si magazie 1122   10 2013   1,14 0,9935       1,14       -0,01 1,13 

17 Rezervor 20 t 1123   10 2013   0,80 0,9935   -0,80 mar.14 0,00       0,00 0,00 

18 
Drumuri, alei, 
trotuare 1124   10 2013   291.172,70 0,9935       291.172,70       -1.892,62 289.280,08 



19 

Teren aferent 
Spitalului 
Judetean de 
Urgenta alba 
iulia, Bdul 
revolutiei 1989, 
nr.23, inclusiv 
suprafata de 10 
mp dat in uz si 
servitute catre 
FDEE Electrica, 
Sucursala Alba, 
in suprafata 
totala de 26561 
mp     10 2013 

265
61 13.371.321,26 0,9935       13.371.321,26       -86.913,59 13.284.407,67 

  

TOTAL 
Dispensar TBC, 
str crisanei nr. 
1, compus din:     10 2013   1.551.628,26         1.551.628,26       -10.085,58 1.541.542,68 

1 

Cladire 
Dispensar TBC, 
etajul I, 
suprafata utila 
de 219,76 mp     10 2013   646.891,97 0,9935       646.891,97       -4.204,80 642.687,17 

1.1
. 

Cladire 
Dispensar TBC, 
parterI, 
suprafata utila 
de 94.77 mp     10 2013   244.562,73 0,9935       244.562,73       -1.589,66 242.973,07 

2 

Teren -curte 
aferent 
Dispensaurului 
TBC in suprafat 
de 925 mp     10 2013 925 522.378,57 0,9935       522.378,57       -3.395,46 518.983,11 

2.2
. 

Teren -curte 
aferent 
Dispensaurului 
TBC in suprafat 
de 244 mp     10 2013   137.794,99 0,9935       137.794,99       -895,67 136.899,32 

  

TOTAL 
Policlinica 
Judeteana , str. 
Al. Vaida 
Voievod ( 
musetelului) 
nr.2-Parter+Etaj 
I+Etaj 2, 
compus din:     10 2013   4.886.617,05 

4.886.6
17,05       4.886.742,22       -33.052,99 4.853.689,23 

1 

Cladire 
Policlinica 
judeteana 
parter, suprafata 
utila de 6,31 mp-
Cabinetul 22 1143   10 2013   27.713,43 0,9935       27.713,43       -180,14 27.533,29 



1.1
. 

Cladire 
Policlinica 
judeteana 
parter, suprafata 
utila de 19,54 
mp-Cabinetul 12 1143   10 2013   85.819,48 0,9935 iesit     0,00       0,00 0,00 

  

Cladire 
policlinica 
Judeteana, 
etajul 1+ etajul 
2, suprafata utila 
totala ramasa de 
1026,82 mp ( 
76,24 mp 
reprezentand 4 
incaperi la etajul 
2 transmise in 
administrare 
Casei Jud de 
Pensii)     10 2013   4.103.616,93 0,9935   85.944,65 

58/martie 
2014 4.189.561,58 0,9785 84.096,84 

4.076.94
3,42 -28.521,32 4.161.040,26 

2.1
. 

Teren construit 
aferent 
imobilului 
Policlinica 
judeteana, Al 
Vaida Voievod 
nr.2 in suprafat 
de 14 mp     10 2013   8.231,63 0,9935       8.231,63       -53,51 8.178,12 

2.2
. 

Teren curte 
aferent 
Policlinica 
Judeteana in 
suprafata de 
1124,60 mp     10 2013   661.235,58 0,9935       661.235,58       -4.298,03 656.937,55 

  

Total Spital 
Contagioase, 
str decebal nr. 
3, compus din :     10 2013   1.943.060,94         3.395.369,03       -24.974,52 3.370.394,51 

1 
Spital 
Contagioase 1130   10 2013   1.211.946,46 0,9935   1.452.309,56 

201/01.12.
2015 2.664.256,02 0,9915 1.204.068,81 

1.439.96
4,93 -20.222,28 2.644.033,74 

5 
Decantoare 
Contagioase 1134   10 2013   0,05 

iesit in 
martie 
2014, 
hcj59/2
014       0,00       0,00 0,00 

6 

Gard zid si 
poarta 
contagioase 1135   10 2013   0,32 

iesit in 
martie 
2014, 
hcj59/2
015       0,00       0,00 0,00 

7 
Gard Spital 
contagioase 1136   10 2013                                                                   0,39 

iesit in 
martie 
2014, 
hcj59/2
016       0,00       0,00 0,00 

8 
Imprejmuire 
Spital 1137   10 2013   0,49 

iesit in 
martie       0,00       0,00 0,00 



Contagioase 2014, 
hcj59/2
017 

9 

Imprejmuire 
Spital 
Contagioase 1138   10 2013   0,22 

iesit in 
martie 
2014, 
hcj59/2
018       0,00       0,00 0,00 

10 

Teren aferent 
Sectia de Boli 
infectioase in 
suprafata totala 
de 1503 mp     10 2013   731.113,01 0,9935       731.113,01       -4.752,23 726.360,78 

  

Total Centru de 
Recuperare 
Medicala si 
Sectia de 
Psihiatrie str 
Nicolae iorga ( 
unirii) 1-3, 
compus din:     10 2013   11.094.979,43         9.585.719,62       -62.307,18 9.523.412,44 

1 

Cladire 
Recuperare 
Medicala 1066   10 2013   934.745,42 0,9935       934.745,42       -6.075,85 928.669,57 

2 
Cladire Centrala 
termica 1067   10 2013   125.676,49 0,9935       125.676,49       -816,90 124.859,59 

3 
Imobil Cladire 
sectia psihiatrie 1068   10 2013   684.021,39 

iesit in 
martie 
2015       0,00       0,00 0,00 

  

Cladire sediu 
Administrativ 
fara suprafat de 
154 mp dat in 
adm la centrul 
antidrog 1070   10 2013   94.911,33 0,9935       94.911,33       -616,92 94.294,41 

  Cladire Club 1071   10 2013   1.088.171,69 0,9935       1.088.171,69       -7.073,12 1.081.098,57 

  
Imprejmuiri din 
zidarie 143,5 ml 1079   10 2013   16.787,03 0,9935       16.787,03       -109,12 16.677,91 

  

Camera de 
garda, Birou 
internari, 
Garderoba si 
Extindere corp B 
in suprafata utila 
de 125,8 mp, 
fara suprafat de 
27.2 mp 
SperomaX     10 2013   33.906,97 0,9935 

hcj 
39/m
artie 
2016 
de la 
Sper
oma
x, 
7331
.22     41.238,19       -268,05 40.970,14 



  

Teren aferent 
Centrului de 
recuperare 
Medicala si 
sectia de 
Psihiatrie curte 
si alei in 
suprafata de 
17870 mp     10 2013 

178
70 8.116.759,11 0,9935 

iesit 
1833 
mp o 
parte 
hcj5
8/20
15 -832.569,64   7.284.189,47       -47.347,23 7.236.842,24 

  

Total Imobil 
Petru Dobra nr. 
2     10 2013             0,00 

hcj 
106/201
5     0,00 0,00 

  

Cladire Imobil str 
Petru Dobra 
nr.2, in suprafat 
constr de 345 
mp     10 2013         0,00   0,00           

  

Teren aferent 
imobilului str 
petru dobra nr. 
2, in suprafata 
de 593 mp     10 2013         0,00   0,00           

  teren 913 mp     10 2013         0,00   0,00           

  

Total etaj 1 
Spital 
Orasenesc 
Ocna Mures, 
str Axente 
Sever, nr.43 A     10 2013         761.347,69 

hcj 
133/2015 761.347,69 1,0012     913,62 762.261,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

Anexa nr. 8 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ALBA, AFLATE IN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI 

GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA, REEVALUATE LA 31.10.2016 
 

                    

Nr 
crt. 

Denumire 
activ fix 

Nr.inv. 

Cod 
clasific
are din 
catalo

g 

Luna si anul 
ultimei 

reevaluari 

Supr
afat
a 

mp 

Valoare de 
inregistrare in 
contabilitate la 
31 octombrie 

2013 

Indicel
e 

preturil
or de 
consu
m fata 

de 
data 

ultimei 
reeval
uari 

Valoar
ea 

justa 
propus
a de 

evalua
tor 

Data 
evalu
arii 

Indicel
e 

preturil
or de 
consu
m fata 

de 
data 

evalua
rii 

Valoar
ea 

investi
tiei 

realiza
te 

Luna 
si anul 
inscrie

rii 
investi
tiei in 
conta
bilitate 

Valoare de 
inregistrare 

in 
contabilitate 

la 31 
octombrie 

2016 

Indicele 
preturilor 

de 
consum 
fata de 
data 

inscrierii 
investitie

i in 
contabilit

ate 

Valoare de 
inregistrar
e investitie 
in 
contabilitat
e 
actualizata 

Valoar
e de 
inregis
trare 
activ 
fix in 
contab
ilitate 
actuali
zata 

Diferente 
de 
inregistrat 
in contab 
din 
reevaluare
, la data 
de 31 oct 
2016 

Valoarea de 
inreg in 
contab 
actualizata 
a activului 
la 31 oct 
2016 

              1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 12 13 

  

TOTAL 
GENERAL 
administrare 
institutii de 
sub 
autoritatea 
Consiliului 
Judetean 
Alba 

          153.389.826,24                       

  

  

TOTAL 
Directia 
Generala de 
asistenta 
Sociala si 
protectia 
Copilului 
Alba           40.286.409,96             

42.994.810,9
1       

-
319.218,90 

42.675.592,0
1 

1 

1. Total 
Centrul de 
Plasament 
Blaj           946.635,10 0,9935           946.635,10       -6.153,13 940.481,97 

  
Constructii CP 
Blaj 162000 1.6.2. 10 2013   353.401,05 0,9935           353.401,05       -2.297,11 351.103,94 

  
Magazii+atelie
re 162011 1.6.2. 10 2013   24,28 0,9935           24,28       -0,16 24,12 

  
Gospodarie 
Anexa 162012 1.6.2. 10 2013   0,35 0,9935           0,35       0,00 0,35 

  Imprejmuire 16320 1.6.3.2 10 2013   4.237,80 0,9935           4.237,80       -27,55 4.210,25 



Gard . 

  

Teren aferent 
in supraf de 
7670 mp     10 2013   588.971,62 0,9935           588.971,62       -3.828,32 585.143,30 

2 

2. Total 
complex de 
Servicii 
Comunitare 
destinate 
Protectiei 
Copilului 
Cugir           173.394,91             173.394,91       -1.127,07 172.267,84 

  

Cladire 
complex cu 
suprafata 
construita de 
166.85 mp 8 1.6.2. 10 2013   173.394,91 0,9935           173.394,91       -1.127,07 172.267,84 

3 

3. Total 
Centrul de 
Plasament 
Stremt           44.677,38             44.677,38       -290,40 44.386,98 

  

Cladire Centru 
cu suprafata 
construita de 
693.94 mp 2 1.6.2. 10 2013   10.017,62 0,9935           10.017,62       -65,11 9.952,51 

  

teren aferent 
in suprafata de 
9930 mp     10 2013   34.659,76 0,9935           34.659,76       -225,29 34.434,47 

4 

4. Total fost 
centru 
Plasament 
Abrud 1           342.958,96             342.958,96       -2.229,23 340.729,73 

  Cantina 301 1.6.2. 10 2013   220.588,08 0,9935           220.588,08       -1.433,82 219.154,26 

  Magazie 305 1.6.4. 10 2013   54,96 0,9935           54,96       -0,36 54,60 

  Garaj 307 1.6.8. 10 2013   2.355,54 0,9935           2.355,54       -15,31 2.340,23 

  Cotet de porci 306 1.6.8. 10 2013   2,00 0,9935           2,00       -0,01 1,99 

  

teren aferent 
in suprafata de 
4296 mp     10 2013   119.958,38 0,9935           119.958,38       -779,73 119.178,65 

5 

5. Total 
Centru de 
Servicii 
Comunitare 
Arnsberg 
Alba Iulia           3.705.290,97             3.705.290,97       -24.084,39 3.681.206,58 

  Cladire Noua 1001 1.6.2. 10 2013   2.152.937,56 0,9935           2.152.937,56       -13.994,09 2.138.943,47 

  

Amenajare 
exterioara 
teren 1000 1.6.8. 10 2013   273.192,69 0,9935           273.192,69       -1.775,75 271.416,94 

  

Teren aferent 
in suprafata de 
2668 mp     10 2013   1.279.160,72 0,9935           1.279.160,72       -8.314,54 1.270.846,18 

6 

6. TOTAL fost 
Centru de 
Plasament 
Sincrai Aiud           3.339.888,20             3.339.888,20       -21.709,27 3.318.178,93 



  Cantina 10 1.6.2. 10 2013   292.607,57 0,9935           292.607,57       -1.901,95 290.705,62 

  Internat 11 1.6.2. 10 2013   2.938.523,78 0,9935           2.938.523,78       -19.100,40 2.919.423,38 

  
Centrala 
termica 8 1.6.5. 10 2013   2.146,79 0,9935           2.146,79       -13,95 2.132,84 

  

Teren aferent 
in suprafata de 
3328 mp           106.610,06 0,9935           106.610,06       -692,97 105.917,09 

7 

7. TOTAL 
fosta Scoala 
Speciala 
Sincrai Aiud           2.954.913,72             2.954.913,72       -19.206,94 2.935.706,78 

  
Cladire Scoala 
Speciala 1148 1.6.2. 10 2013   2.954.913,72 0,9935           2.954.913,72       -19.206,94 2.935.706,78 

8 

8. TOTAL 
Gradinita 
Noua Sincrai 
aiud           266.314,00             266.314,00       -1.731,04 264.582,96 

  
Cladire 
Gradinita noua   1.6.2. 10 2013   250.296,90 0,9935           250.296,90       -1.626,93 248.669,97 

  

Teren aferent 
in suprafata de 
500 mp     10 2013   16.017,10 0,9935           16.017,10       -104,11 15.912,99 

9 

9. TOTAL fost 
Centru de 
Plasament 
abrud 2           3.696.891,94             3.696.891,94       -24.029,80 3.672.862,14 

  Cantina 303 1.6.8. 10 2013   122,22 0,9935           122,22       -0,79 121,43 

  

Garaje, 
ateliere, 
magazii 308 1.6.8. 10 2013   1.774,00 0,9935           1.774,00       -11,53 1.762,47 

  
Gospodarie 
Anexa 309 1.6.8. 10 2013   1,00 0,9935           1,00       -0,01 0,99 

  

Cladire Camin 
scoala+parter
+etaj I -25 
inca[eri si 2 
holuri 15 1.6.2. 10 2013   1.410.109,52 0,9935           1.410.109,52       -9.165,71 1.400.943,81 

  

Cladire Camin 
scoala etajele 
2+3 15 1.6.2. 10 2013   1.680.156,62 0,9935           1.680.156,62       -10.921,02 1.669.235,60 

  

Birou 
administartiv+
beciuri 302 1.6.4. 10 2013   16,12 0,9935           16,12       -0,10 16,02 

  
Imprejmuire 
din fier si tabla 1006 1.6.8. 10 2013   59.268,31 0,9935           59.268,31       -385,24 58.883,07 

  
Grup scolar 
exterior  19 1.6.2. 10 2013   180.801,12 0,9935           180.801,12       -1.175,21 179.625,91 

  

Teren aferent 
in suprafata de 
10447 mp     10 2013   364.643,03 0,9935           364.643,03       -2.370,18 362.272,85 

10 

10. TOTAL 
fosta Scoala 
Speciala 
Abrud, str 
republicii     10 2013   5.966.052,11             5.966.052,11       -38.779,34 5.927.272,77 



nr.2-4 

  
Cladire club 
atelier     10 2013   1.426,82 0,9935           1.426,82       -9,27 1.417,55 

  

Cladire 
spalatorie+cen
trala termica   1.6.2. 10 2013   1.191.577,53 0,9935           1.191.577,53       -7.745,25 1.183.832,28 

  

Cladire 
depozit 
combustibil   1.6.2. 10 2013   1,00 0,9935           1,00       -0,01 0,99 

  

Cladire Sala 
Multifunctional
a   1.6.2. 10 2013   4.747.675,80 0,9935           4.747.675,80       -30.859,89 4.716.815,91 

  

Birou 
administrativ 
(4 incaperi din 
cladirea Birou 
administrativ-
Beciuri)   

1.6.2.4
. 10 2013   27,92 0,9935           27,92       -0,18 27,74 

  Garaj     10 2013   0,46 0,9935           0,46       0,00 0,46 

  Fosa septica     10 2013   25.342,58 0,9935           25.342,58       -164,73 25.177,85 

11 

11. TOTAL 
Centrul de 
Plasament de 
tip Familial 
Teius     10 2013   54.589,74 

IESIT 
DIN 
UZ IN 
2015           0,00 

hcj147/2
015     0,00 0,00 

  Cladire teren   1.6.2. 10 2013   21.312,18             0,00       0,00 0,00 

  Teren 681 mp     10 2013   33.277,56             0,00       0,00 0,00 

12 

12. Total 
Asistenta 
Sociala str 
Bucuresti 
nr.196     10 2013   549.784,11 

IESIT 
DIN 
UZ IN 
2015           0,00 

hcj57/m
artie201
4     0,00 0,00 

  Cladire     10 2013   429.629,73             0,00       0,00 0,00 

  Teren 697 mp     10 2013   120.154,38             0,00       0,00 0,00 

13 

13. TOTAL 
fost Centru 
de Ingrijire si 
asistenta 
Abrud     10 2013   287.412,98             287.412,98       -1.868,18 285.544,80 

  

Cladire 
pavilion 
Medical 1   10 2013   64,20 0,9935           64,20       -0,42 63,78 

  Cladire Morga 6   10 2013   77.006,90 0,9935           77.006,90       -500,54 76.506,36 

  

Cladire 
pavilion 
asistati 3   10 2013   94.221,43 0,9935           94.221,43       -612,44 93.608,99 

  

Centrala 
termica+spalat
orie+garaj 4   10 2013   42.127,62 0,9935           42.127,62       -273,83 41.853,79 



  

teren aferent 
in suprafata de 
2119.89 mp     10 2013   73.992,83 0,9935           73.992,83       -480,95 73.511,88 

14 

14. TOTAL 
Centru de 
Ingrijire si 
asistenta 
Girbova     10 2013   1.533.274,76             1.533.274,76       -9.966,29 1.523.308,47 

  Cladire Centru  1000 1.6.2. 10 2013   1.314.013,94 0,9935           1.314.013,94       -8.541,09 1.305.472,85 

  
Bloc alimentar 
+Garaj 1000   10 2013   214.481,75 0,9935           214.481,75       -1.394,13 213.087,62 

  

Teren in 
suprafata de 
1141 mp     10 2013   4.779,07 0,9935           4.779,07       -31,06 4.748,01 

15 

15. TOTAL 
Cladire 
Anexa a 
Centrului de 
Ingrijire si 
asistenta 
Girbova LP13     10 2013   183.044,93             183.044,93       -1.189,79 181.855,14 

  Cladire anexa 1002 1.6.2. 10 2013   175.715,07 0,9935           175.715,07       -1.142,15 174.572,92 

  

Teren aferent 
in suprafat de 
1750 mp     10 2013   7.329,86 0,9935           7.329,86       -47,64 7.282,22 

16 

16. TOTAL 
Centru de 
Recuoperare 
si reabilitare 
Neuro galda 
de Jos     10 2013   5.581.506,14             5.581.506,14       -36.279,79 5.545.226,35 

  Cladirea noua   1.6.2. 10 2013   5.039.715,24 0,9935           5.039.715,24       -32.758,15 5.006.957,09 

  garaj   1.6.8. 10 2013   179,08 0,9935           179,08       -1,16 177,92 

  
Teren 5885 
mp     10 2013   541.611,82 0,9935           541.611,82       -3.520,48 538.091,34 

17 

17. TOTAL 
fost SEDIU 
DGASPC 
Alba, Mihai 
viteazul 2     10 2013   110,04             54.472,86       -354,07 54.118,79 

  
Ghereta 
portar     10 2013   0,00             0,00       0,00 0,00 

  
Imprejmuire 
caramida     10 2013   0,00             0,00       0,00 0,00 

  

Clădire birouri 
(Ambulatoriu) 

    
10 2013 

  0,00 
0,9935     

116/01
.06.20
15     54.472,86       -354,07 54.118,79 

  
Centrala 
termica   

salva
mont 10 2013   110,04       IESIT      0,00       0,00 0,00 

18 

18.TOTAL 
CASE DE TIP 
FAMILIAL 
DGASPC 
ALBA     10 2013   1.633.119,59             1.633.119,59       -10.615,28 1.622.504,31 



1 

TOTAL CTF 
nr.1 -orasul 
Abrud, str 
Aleea Parcului 
BL N sc 1 ap 
12 et 3     10 2013   52.781,56 0,9935           52.781,56       -343,08 52.438,48 

1.
1. 

Apartament 
CTF Nr.1-
orasul Abrud, 
str Aleea 
Parcului BL N 
sc 1 ap 11 105 1.6.4. 10 2013   50.238,45 0,9935           50.238,45       -326,55 49.911,90 

1.
2. 

Teren aferent 
in cote parti 12   10 2013   2.543,11 0,9935           2.543,11       -16,53 2.526,58 

  

TOTAL CTF 
nr.2 -orasul 
Abrud, str 
Aleea Parcului 
BL L sc 3 ap 
14 et 4     10 2013   60.265,95 0,9935           60.265,95       -391,73 59.874,22 

2.
1. 

Apartament 
CTF nr.2 -
orasul Abrud, 
str Aleea 
Parcului BL L 
sc 3 ap 14 et 4 106 1.6.4. 10 2013   57.722,84 0,9935           57.722,84       -375,20 57.347,64 

  
Teren aferent 
in cote parti 13   10 2013   2.543,11 0,9935           2.543,11       -16,53 2.526,58 

  

TOTAL CTF 
nr.3 -orasul 
Abrud, str 
Aleea Parcului 
BL L sc 5 ap 
12 et 3     10 2013   65.882,45 0,9935           65.882,45       -428,24 65.454,21 

  

Apartament 
CTF nr.3 -
orasul Abrud, 
str Aleea 
Parcului BL L 
sc 5 ap 12 et 3 107 1.6.4. 10 2013   63.460,44 0,9935           63.460,44       -412,49 63.047,95 

  
Teren aferent 
in cote parti 14   10 2013   2.422,01 0,9935           2.422,01       -15,74 2.406,27 

  

TOTAL CTF 
nr.4 - 
munciipiul 
Alba Iulia, str 
Ampoiului Bl 
D4 ap 4 at 1     10 2013   55.005,05 0,9935           55.005,05       -357,53 54.647,52 

  

Apartament 
CTF nr.4 - 
munciipiul 
Alba Iulia, str 
Ampoiului Bl 
D4 ap 4 at 1   1.6.2. 10 2013   46.209,09 0,9935           46.209,09       -300,36 45.908,73 

  
Teren aferent 
in cote parti   1.6.8. 10 2013   8.795,96 0,9935           8.795,96       -57,17 8.738,79 



  

TOTAL CTF 
nr.5 - 
munciipiul 
Aiud, str 
Sergent 
Hategan bl H1 
ap 15 at 3     10 2013   62.137,51 0,9935           62.137,51       -403,89 61.733,62 

  

Apartament 
CTF nr.5 - 
munciipiul 
Aiud, str 
Sergent 
Hategan bl H1 
ap 15 at 3 1 1.6.2. 10 2013   59.473,29 0,9935           59.473,29       -386,58 59.086,71 

  
Teren aferent 
in cote parti 2 1.6.2. 10 2013   2.664,22 0,9935           2.664,22       -17,32 2.646,90 

  

TOTAL CTF 
nr.6 - 
munciipiul 
Cimpeni, str 
mesteacanului
, nr 3,  bl P1 
ap 14 et 3     10 2013   84.495,27 0,9935           84.495,27       -549,22 83.946,05 

  

Aparatament 
CTF nr.6 - 
munciipiul 
Cimpeni, str 
mesteacanului
, nr 3,  bl P1 
ap 14 et 3 108 1.6.2. 10 2013   84.495,27 0,9935           84.495,27       -549,22 83.946,05 

  

TOTAL CTF 
nr.7 - orasul 
Baia de aries 
str Piata Baii 
Bl D 9 ap 6 at 
2     10 2013   63.944,84 0,9935           63.944,84       -415,64 63.529,20 

  

Aparatment 
CTF nr.7 - 
orasul Baia de 
aries str Piata 
Baii Bl D 9 ap 
6 at 2 109 1.6.2. 10 2013   63.944,84 0,9935           63.944,84       -415,64 63.529,20 

  

TOTAL CTF 
nr.8 - Centrul 
Maternal 
Speranta 
municipiul 
Alba Iulia, str 
Partizanilor 
nr.1      10 2013   434.274,51 0,9935           434.274,51       -2.822,78 431.451,73 

  

Nr.8 - Centrul 
Maternal 
Speranta 
municipiul 
Alba Iulia, str 
Partizanilor 
nr.1 , bloc cu 4 
apartamente 1 

1.6.2.1
. 10 2013   365.266,61 0,9935           365.266,61       -2.374,23 362.892,38 



in regim P+1 

  

Teren aferent 
curte Centrul 
maternal 
speranta, 343 
mp 83   10 2013   69.007,90 0,9935           69.007,90       -448,55 68.559,35 

  

TOTAL Nr. 9 
Casa de tip 
familial 
Manarade-
municipiul 
Blaj, sat 
Manarade. Str 
principala nr. 
76     10 2013   754.332,45 0,9935           754.332,45       -4.903,16 749.429,29 

  

 Nr. 9 Casa de 
tip familial 
Manarade-
municipiul 
Blaj, sat 
Manarade. Str 
principala nr. 
76 si teren 
aferent in 
suprafat de 
765 mp   1.6.2. 10 2013   725.964,91 0,9935           725.964,91       -4.718,77 721.246,14 

  
Cotele de 
caramida     10 2013   28.367,54 0,9935           28.367,54       -184,39 28.183,15 

19 

19. TOTAL 
LOCUINTE 
PROTEJATE 
DGASPC 
ALBA     10 2013   5.418.433,62 0,9935           5.418.433,62       -35.219,82 5.383.213,80 

  

Total LP Nr.1 
municiopiul 
Blaj cartier 
Tiur str 
principala 
nr.228     10 2013   525.904,79 0,9935           525.904,79       -3.418,38 522.486,41 

  

Cladire LP 
Nr.1 
municiopiul 
Blaj cartier 
Tiur str 
principala 
nr.228 16205 1.6.2. 10 2013   486.107,58 0,9935           486.107,58       -3.159,70 482.947,88 

  

Teren aferent 
in suprafat de 
1814 mp     10 2013   39.797,21 0,9935           39.797,21       -258,68 39.538,53 



  

Total LP Nr.2 
municipiul Blaj 
cartier Tiur str 
principala 
nr.237     10 2013   446.249,82 0,9935           446.249,82       -2.900,62 443.349,20 

  

Cladire LP 
Nr.2 municipiul 
Blaj cartier 
Tiur str 
principala 
nr.237 16206   10 2013   401.538,30 0,9935           401.538,30       -2.610,00 398.928,30 

  

Teren aferent 
in suprafat de 
2038 mp     10 2013   44.711,52 0,9935           44.711,52       -290,62 44.420,90 

  

Total LP Nr.3 
comuna 
Girbova, str. 
Ion Creanga 
nr.512     10 2013   623.295,23 0,9935           623.295,23       -4.051,42 619.243,81 

  

Cladire LP 
Nr.3 comuna 
Girbova, str. 
Ion Creanga 
nr.512 1003   10 2013   545.587,55 0,9935           545.587,55       -3.546,32 542.041,23 

  

Teren aferent 
in suprafat de 
1773 mp     10 2013   77.707,68 0,9935           77.707,68       -505,10 77.202,58 

  

Total LP Nr.4 
comuna Vintu 
de Jos, str. 
Lucian Blaga 
nr.83     10 2013   470.232,51 0,9935           470.232,51       -3.056,51 467.176,00 

  

Cladire LP 
Nr.4 comuna 
Vintu de Jos, 
str. Lucian 
Blaga nr.83 10   10 2013   400.027,94 0,9935           400.027,94       -2.600,18 397.427,76 

  

Teren aferent 
in suprafat de 
800 mp 85   10 2013   70.204,57 0,9935           70.204,57       -456,33 69.748,24 

  

Total LP Nr.5 
comuna 
Pianu, sat 
pianu de Jos, 
str Closca nr. 
384     10 2013   369.871,71 0,9935           369.871,71       -2.404,17 367.467,54 

  

Cladire LP 
Nr.5 comuna 
Pianu, sat 
pianu de Jos, 
str Closca nr. 
384 11 1.6.2. 10 2013   330.250,01 0,9935           330.250,01       -2.146,63 328.103,38 

  

Teren aferent 
in suprafat de 
903 mp 86   10 2013   39.621,70 0,9935           39.621,70       -257,54 39.364,16 



  

TOTAL LP 
Nr.6 orasul 
abrud str. Lt. 
Anca Virgil 
nr.57     10 2013   481.027,58 0,9935           481.027,58       -3.126,68 477.900,90 

  

Cladire LP 
Nr.6 orasul 
abrud str. Lt. 
Anca Virgil 
nr.57 9 1.6.2. 10 2013   420.752,75 0,9935           420.752,75       -2.734,89 418.017,86 

  

Teren aferent 
in suprafata de 
700 mp 11   10 2013   60.274,83 0,9935           60.274,83       -391,79 59.883,04 

  

TOTAL LP 
Nr.7 orasul 
Abrud str. 
Detunatei 
nr.65     10 2013   378.743,10 0,9935           378.743,10       -2.461,83 376.281,27 

  

Cladire LP 
Nr.7 orasul 
Abrud str. 
Detunatei 
nr.65 si teren 
aferent in 
suprafat de 
216 mp 8 1.6.2. 10 2013   378.743,10 0,9935           378.743,10       -2.461,83 376.281,27 

  

TOTAL LP 
Nr.8 orasul 
Abrud str. 
Detunatei nr.1     10 2013   392.280,78 0,9935           392.280,78       -2.549,83 389.730,95 

  

Cladire LP 
Nr.8 orasul 
Abrud str. 
Detunatei nr.1 7   10 2013   355.599,24 0,9935           355.599,24       -2.311,40 353.287,84 

  

Teren aferent 
in suprafata de 
426 mp 10 1.6.2. 10 2013   36.681,54 0,9935           36.681,54       -238,43 36.443,11 

  

TOTAL LP 
Nr.9 comuna 
galda de Jos 
str Principala 
nr.25     10 2013   477.513,72 0,9935           477.513,72       -3.103,84 474.409,88 

  

Cladire LP 
Nr.9 comuna 
galda de Jos 
str Principala 
nr.25   1.6.2. 10 2013   439.587,54 0,9935           439.587,54       -2.857,32 436.730,22 

  

Teren aferent 
in suprafat de 
586 mp     10 2013   37.926,18 0,9935           37.926,18       -246,52 37.679,66 

  

TOTAL LP 
Nr.10 comuna 
Cricau, str 
Bisericilor nr. 
30     10 2013   387.528,28 0,9935           387.528,28       -2.518,93 385.009,35 



  

Cladire LP 
Nr.10 comuna 
Cricau, str 
Bisericilor nr. 
302   1.6.2. 10 2013   306.157,26 0,9935           306.157,26       -1.990,02 304.167,24 

  

Teren aferent 
in suprafat de 
2700 mp     10 2013   81.371,02 0,9935           81.371,02       -528,91 80.842,11 

  

TOTAL LP 
Nr.11 comuna 
Galda de Jos, 
str Principala, 
nr. 19 A     10 2013   459.844,74 0,9935           459.844,74       -2.988,99 456.855,75 

  

Cladire LP 
Nr.11 comuna 
Galda de Jos, 
str Principala, 
nr. 19 A si 
teren aferent 
in suprafata de 
812 mp   1.6.2. 10 2013   401.380,74 0,9935           401.380,74       -2.608,97 398.771,77 

  
Teren LP11, 
812 mp     10 2013   58.464,00 0,9935           58.464,00       -380,02 58.083,98 

  

TOTAL LP 
Nr.12 comuna 
Galda de Jos, 
str Principala, 
nr. 19 B     10 2013   405.941,36 0,9935           405.941,36       -2.638,62 403.302,74 

  

Cladire LP 
Nr.12 comuna 
Galda de Jos, 
str Principala, 
nr. 19 B   1.6.2. 10 2013   333.941,36 0,9935           333.941,36       -2.170,62 331.770,74 

  
Teren LP 12, 
1000 mp     10 2013   72.000,00 0,9935           72.000,00       -468,00 71.532,00 

20 

20. Total 
imobil SC 
PROIECT 
ALBA SA 
Alba Iulia, b-
dul 1 
decembrie 
1918, nr.68     10 2013   3.608.116,76             3.608.116,76       -23.452,76 3.584.664,00 

  

Cladire cu 
destinatia de 
birouri si sediu 
S+P+3, avand 
Sc 757.55 mp   1.6.2. 10 2013   2.519.368,84 0,9935           2.519.368,84       -16.375,90 2.502.992,94 

  

Teren aferent 
construit in 
suprafata de 
911 mp     10 2013   282.656,92 0,9935           282.656,92       -1.837,27 280.819,65 

  

Teren 
intravilan si 
platforme 
asfalatate, in 
suprafata 
totala de 2204     10 2013   806.091,00 0,9935           806.091,00       -5.239,59 800.851,41 



mp 

21 

Centru de 
Ingrijire si 
Asistenta 
Baia de Aries, 
str Brazilor 
fn, Sc 590.44 
mp, Su 
1277.45mp, 
teren 2568 
mp   1.6.2.       0,00         

3.258.
411,9

8 

141/s
ept 
2014 3.258.411,98 0,98 

3.197.479,
68   -60.932,30 3.197.479,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

Anexa nr. 9 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ALBA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA TEATRULUI DE PĂPUȘI 

„PRICHINDEL” ALBA IULIA, REEVALUATE LA 31.10.2016 

                    

N
r
.
c
r
t
. 

Denumire activ 
fix 

Nr 
inv 

Cod 
clasific
are din 
catalo

g 

Luna 
si anul 
ultimei 
reeval
uari 

Supraf
ata mp 

Valoare de 
inregistrare 

in 
contabilitate 

la 31 
octombrie 

2013 

Indicele 
preturilor 

de 
consum 
fata de 
data 

ultimei 
reevalua

ri 

Valoar
ea 

justa 
propus
a de 

evalua
tor 

Data 
eval
uarii 

Indicel
e 

preturil
or de 
consu
m fata 

de 
data 

evalua
rii 

Valoar
ea 

investi
tiei 

realiza
te 

Luna 
si anul 
inscrie

rii 
investi
tiei in 

contab
ilitate 

Valoare de 
inregistrare 

in 
contabilitate 

la 31 
octombrie 

2016 

Indicele 
preturilor 

de 
consum 
fata de 
data 

inscrierii 
investitiei 

in 
contabilitat

e 

Valoare 
de 

inregistr
are activ 

fix in 
contabilit

ate 
actualiza

ta 

Valoar
e de 

inregis
trare 

investi
tie in 

contab
ilitate 
actuali
zata 

Diferente 
din 

reevaluare 
de 

inregistrat 
in 

contabilitat
e fata de 31 
octombrie 

2016 

Valoare de 
inreg. In 
contab. 

actualizata a 
activului la 31 

octombrie 
2016 

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

1 

TOTAL Teatru 
de papusi 

Prichindel Alba 
Iulia 

     
2.096.907,47 

      
2.096.907,47 

   
-13.629,90 2.083.277,57 

 

Cladirea Teatrul 
de Papusi 

prichindel Alba 
Iulia, sc 647.51 

mp 

 
1.6.4. 

  
647,5 1.497.314,83 0,9935 

     
1.497.314,83 

   
-9.732,55 1.487.582,28 

 

Teren aferent in 
suprafat de 1010 

mp 
 

1.1.1. 
  

1010 599.592,64 0,9935 
     

599.592,64 
   

-3.897,35 595.695,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



 

Anexa nr. 10 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ALBA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA MUZEULUI NAȚIONAL 

AL UNIRII ALBA IULIA, REEVALUATE LA 31.10.2016 

                    

N
r
.
c
r
t
. 

Denumire activ fix Nr.inv. 

Cod 
clasi
ficar
e din 
catal
og 

Luna si 
anul ultimei 
reevaluari 

Supra
fata 
mp 

Valoare de 
inregistrare in 
contabilitate la 
31 octombrie 

2013 

Indicel
e 

preturil
or de 
consu
m fata 
de data 
ultimei 
reevalu

ari 

Valo
area 
just
a 

prop
usa 
de 

eval
uato

r 

Data 
evalua

rii 

Indic
ele 

pretur
ilor 
de 

cons
um 
fata 
de 

data 
evalu
arii 

Valo
area 
inve
stitie

i 
reali
zate 

Luna si 
anul 

inscrier
ii 

investit
iei in 

contabi
litate 

Valoare de 
inregistrare in 
contabilitate la 
31 octombrie 

2016 

Indicel
e 

preturil
or de 
consu
m fata 

de 
data 

inscrier
ii 

investit
iei in 

contabi
litate 

Valoar
e de 

inregis
trare 
activ 
fix in 

contab
ilitate 
actuali
zata 

Valoar
e de 

inregis
trare 

investi
tie in 

contab
ilitate 
actuali
zata 

Diferente 
din 

reevaluar
e de 

inregistra
t in 

contabilit
ate fata 
de 31 

octombrie 
2016 

Valoare de 
inreg in 
contab 

actualizata a 
activului la 31 

octombrie 
2016 

       
1 2 3 4 5 6 

 
7 8 9 10 11 13 

 
TOTAL Muzeul 

National al Unirii      
23.111.700,91 0,9935 

     
23.111.700,91 

   

-
150.226,0

6 
22.961.474,85 

1 
TOTAL Muzeul 

Unirii 
1003 

 
10 2013 

 
17.635.291,50 0,9935 

     
17.635.291,50 

   

-
114.629,3

9 
17.520.662,11 

 

Cladirea Muzeului 
National al Unirii 

Alba Iulia 
 

1.6.4
. 

10 2013 
 

16.177.331,17 0,9935 
     

16.177.331,17 
   

-
105.152,6

5 
16.072.178,52 

 

Teren aferent in 
suprafat de 3057 

mp 
  

10 2013 3057 1.457.960,33 0,9935 
     

1.457.960,33 
   

-9.476,74 1.448.483,59 

2 
TOTAL Sala 

UNIRII      
5.476.409,41 0,9935 

     
5.476.409,41 

   
-35.596,66 5.440.812,75 

 
Cladire Sala unirii 

 
1.6.4

.  
10 2013 4.866.898,89 0,9935 

     
4.866.898,89 

   
-31.634,84 4.835.264,05 

 

Teren aferent in 
suprafat de 1265 

mp 
 

1.1.1
.  

10 2013 609.510,52 0,9935 
     

609.510,52 
   

-3.961,82 605.548,70 

 

 

 

 

 

 

 
           Judetul Alba 



 

Anexa nr. 11 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ALBA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA  

DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ALBA, REEVALUATE LA 31.10.2016 

                    

Nr.
crt. 

Denumire activ fix Nr.inv. 

Cod 
clasific
are din 
catalo

g 

Luna si anul 
ultimei 

reevaluari 

Supr
afat
a 

mp 

Valoare de 
inregistrare 

in 
contabilitate 

la 31 
octombrie 

2013 

Indicele 
preturilor 

de 
consum 
fata de 
data 

ultimei 
reevalua

ri 

Valoar
ea 

justa 
propu
sa de 
evalua

tor 

Data 
eval
uarii 

Indicel
e 

preturil
or de 
consu
m fata 

de 
data 

evalua
rii 

Valoar
ea 

investi
tiei 

realiza
te 

Luna 
si anul 
inscrie

rii 
investi
tiei in 

contab
ilitate 

Valoare de 
inregistrare in 
contabilitate la 
31 octombrie 

2016 

Indicel
e 

preturi
lor de 
consu
m fata 

de 
data 

inscrie
rii 

investi
tiei in 
conta
bilitate 

Valo
are 
de 

inre
gistr
are 

activ 
fix in 
cont
abilit
ate 
actu
aliza

ta 

Valo
are 
de 

inre
gistr
are 
inve
stitie 

in 
cont
abilit
ate 
actu
aliza

ta 

Diferente 
de 

inregistra
t in 

contabilit
ate fata 
de 31 

octombrie 
2016 

Valoare de 
inreg in 
conatb 

actualizata a 
activului la 31 

octombrie 
2016 

       
1,00 2 3 4 5 6 

 
7 8 9 10 11 13 

1 

TOTAL Directia 
Publica de 
Evidenta a 

Persoanelor Alba 
     

1.483.256,63 
      

1.483.256,63 
   

-9.641,17 1.473.615,46 

 

Suprafata utila de 
1143,39 mp, imobil 
Piata Iuliu Maniu 

nr.14 

1003 1.6.4. 10 2013 
 

1.479.005,24 0,9935 
     

1.479.005,24 
   

-9.613,53 1.469.391,71 

 
Teren aferent in 

suprafata de 336 mp  
1.1.1. 10 2013 

 
4.251,39 0,9935 

     
4.251,39 

   
-27,63 4.223,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             



                    

 

Anexa nr. 12 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ALBA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA  

BIBLIOTECII JUDEȚENE „LUCIAN BLAGA” ALBA, REEVALUATE LA 31.10.2016 

                    

N
r
.
c
r
t
. 

Denumire activ fix Nr.inv. 
Cod 

clasificare 
din catalog 

Luna si anul 
ultimei 

reevaluari 

Supraf
ata 
mp 

Valoare de 
inregistrare 

in 
contabilitate 

la 31 
octombrie 

2013 

Indicele 
preturilor 

de 
consum 
fata de 
data 

ultimei 
reevalua

ri 

Valo
area 
justa 
prop
usa 
de 

eval
uato

r 

Data 
eval
uarii 

Indic
ele 

pretur
ilor 
de 

cons
um 
fata 
de 

data 
evalu
arii 

Valoar
ea 

investi
tiei 

realiza
te 

Luna 
si anul 
inscrie

rii 
investi
tiei in 

contab
ilitate 

Valoare de 
inregistrare 

in 
contabilitate 

la 31 
octombrie 

2016 

Indicel
e 

preturil
or de 
consu
m fata 

de 
data 

inscrier
ii 

investit
iei in 

contabi
litate 

Valoare 
de 

inregistr
are activ 

fix in 
contabilit

ate 
actualiza

ta 

Valoar
e de 

inregis
trare 

investi
tie in 

contab
ilitate 
actuali
zata 

Diferente 
de 

inregistrat 
in 

contabilita
te fata de 

31 
octombrie 

2016 

Valoare de 
inreg in 
conta 

actualizata a 
activului la 

31 
octombrie 

2016 

       
1 2 3 4 5 6 

 
7 8 9 10 11 13 

1 
TOTAL Biblioteca 
Judteana Lucian 

Blaga Alba 
     

2.019.375,10 
      

2.019.375,10 
   

-13.125,94 2.006.249,16 

 

Cladire 
Biblioteca 

Judteana Lucian 
Blaga Alba 

 
1.6.4. 10 2013 

 
1.348.631,39 0,9935 

     
1.348.631,39 

   
-8.766,10 1.339.865,29 

 

Teren aferent in 
suprafata de 1399 

mp 
1001 1.1.1. 10 2013 1399 670.743,71 0,9935 

     
670.743,71 

   
-4.359,83 666.383,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 13 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ALBA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA  

DIRECȚIEI JUDEȚENE DE DEZINSECȚIE ȘI ECOLOGIZARE MEDIU ALBA, REEVALUATE LA 31.10.2016 

                    

N
r
.
c
r
t
. 

Denumire activ fix Nr.inv. 

Cod 
clasific
are din 
catalo
g 

Luna si 
anul ultimei 
reevaluari 

Supr
afata 
mp 

Valoare de 
inregistrare 
in 
contabilitat
e la 31 
octombrie 
2013 

Indicele 
preturilor 
de 
consum 
fata de 
data 
ultimei 
reevalua
ri 

Valoar
ea 
justa 
propus
a de 
evalua
tor 

Data 
evalua
rii 

Indicel
e 
preturil
or de 
consu
m fata 
de 
data 
evalua
rii 

Valoar
ea 
investi
tiei 
realiza
te 

Luna 
si anul 
inscrie
rii 
investi
tiei in 
contab
ilitate  

Valoare 
de 
inregistra
re in 
contabilit
ate la 31 
octombrie 
2016 

Indicele 
preturilor 
de 
consum 
fata de 
data 
inscrierii 
investitie
i in 
contabilit
ate 

Valoare 
de 
inregistr
are activ 
fix in 
contabilit
ate 
actualiza
ta 

Valoare 
de 
inregistr
are activ 
fix in 
contabilit
ate 
actualiza
ta 

Diferente 
de 
inregistra
t in 
contabilit
ate fata 
de 31 
octombrie 
2016 

Valoare de 
inreg in 
contabilitate 
actualizata a 
activului la 
31 
octombrie 
2016 

              1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 13 

  

TOTAL Directia 
Judeteana de 
Dezinsectie si 
ecologizare 
Mediu Alba 

          702.052,32             
702.052,3

2 
      -4.563,34 697.488,99 

1 
Total Centrul 
Alba   1.6.4. 10 2013   262.919,03 0,9935           

262.919,0
3       

-1.708,97 261.210,06 

  Atelier nr.5 1001 1.1.1.       34.365,53 0,9935           34.365,53       -223,38 34.142,15 

  

Birouri sediu( 
Arhiva+Sala de 
sedinte) 1002 1.1.1. 10 2013   78.165,05 0,9935           78.165,05       

-508,07 

77.656,98 

  magazie parter 1005 1.5.2. 10 2013   150.382,63 0,9935           
150.382,6

3       
-977,49 

149.405,14 

  Casuta 1006 
1.5.2.1
2. 10 2013   4,90 0,9935           4,90       

-0,03 
4,87 

  Magazie Sopron 1007 
15.2.1
2. 10 2013   0,92 0,9935           0,92       

-0,01 
0,91 

2 
Total Punctul de 
Lucru Benic           54.780,42 0,9935           54.780,42       

-356,07 
54.424,35 

  Magazie Benic 1008   10 2013   40.009,00 0,9935           40.009,00       -260,06 39.748,94 

  

Teren aferent in 
suprafata de 1058 
mp     10 2013   14.771,42 0,9935           14.771,42       

-96,01 
14.675,41 

3 Total Centrul Blaj           108.844,09 0,9935           
108.844,0

9       
-707,49 

108.136,60 

  Magazie pesticide     10 2013   108.844,09 0,9935           
108.844,0

9       
-707,49 

108.136,60 



4 
Total Centrul 
Aiud           187.927,93 0,9935           

187.927,9
3       

-1.221,53 
186.706,40 

  Atelier  1003   10 2013   18.314,63 0,9935           18.314,63       -119,05 18.195,58 

  Grajd 1004   10 2013   4.782,73 0,9935           4.782,73       -31,09 4.751,64 

  Magazie+birouri 1009   10 2013   40.967,50 0,9935           40.967,50       -266,29 40.701,21 

  depozit carburanti 1010   10 2013   5.292,99 0,9935           5.292,99       -34,40 5.258,59 

  

Teren aferent in 
suprafta de 895 
mp           118.570,08 0,9935           

118.570,0
8       

-770,71 
117.799,37 

5 
Total centru 
Sebes           87.580,86 0,9935           87.580,86       

-569,28 
87.011,58 

  Magazie+birouri     10 2013   81.935,00 0,9935           81.935,00       -532,58 81.402,42 

  depozit carburanti     10 2013   5.645,86 0,9935           5.645,86       -36,70 5.609,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

Anexa nr. 14 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ALBA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA  

SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD, REEVALUATE LA 31.10.2016 

                    

Nr.
crt. 

Denumire activ fix Nr.inv. 

Cod 
clasific
are din 
catalog 

Luna si 
anul 

ultimei 
reevaluari 

Sup
rafat

a 
mp 

Valoare de 
inregistrare 

in 
contabilitate 

la 31 
octombrie 

2013 

Indicele 
preturilor 

de 
consum 
fata de 
data 

ultimei 
reevalua

ri 

Valoar
ea 

justa 
propus
a de 

evalua
tor 

Dat
a 

eva
luar

ii 

Indicel
e 

preturil
or de 
consu
m fata 

de 
data 

evalua
rii 

Valoar
ea 

investiti
ei 

realizat
e 

Luna 
si 

anul 
inscri
erii 

inves
titiei 
in 

cont
abilit
ate 

Valoare de 
inregistrare in 
contabilitate 

la 31 
octombrie 

2016 

Indicele 
preturilor 

de consum 
fata de 
data 

inscrierii 
investitiei 

in 
contabilitat

e 

Valoar
e de 

inregis
trare 
activ 
fix in 

contab
ilitate 
actuali
zata 

Valoa
re de 
inregi
strare 
investi
tie in 
conta
bilitat

e 
actual
izata 

Diferente 
de 

inregistra
t in 

contabilit
ate fata 
de 31 

octombri
e 2016 

Valoare de 
inreg. in 

contabilitate 
actualizata a 
activului la 

31 octombrie 
2016 

       
1 2 3 4 5 6 

 
7 8 9 10 11 13 

 

TOTAL Spitalul de 
Pneumoftiziologie 

Aiud 
     

5.495.599,85 
      

5.649.405,81 
   

-35.721,40 5.613.684,41 

 
Total Pavilion 

central      
3.654.540,31 0,9935 

     
3.808.346,27 

   
-23.754,51 3.784.591,76 

1 Pavilion central 1083 1.6.2. 10 2013 
 

2.209.621,18 0,9935 
   

153806 
 

2.363.427,14 hcj64/2016 
  

-14.362,54 2.349.064,60 

2 Casa de locuit 1084 1.6.2. 10 2013 
 

15.172,50 0,9935 
     

15.172,50 
   

-98,62 15.073,88 

3 
Casa poarta 

sanatoriu 
1085 1.6.2. 10 2013 

 
5.818,75 0,9935 

     
5.818,75 

   
-37,82 5.780,93 

4 Centrala termica 1086 1.6.8. 10 2013 
 

946.568,29 0,9935 
     

946.568,29 
   

-6.152,69 940.415,60 

5 Cotet porci 4 boxe 1087 1.6.8. 10 2013 
 

2,50 0,9935 
     

2,50 
   

-0,02 2,48 

6 
Adapost porci 10 

boxe 
1088 1.6.8. 10 2013 

 
3,08 0,9935 

     
3,08 

   
-0,02 3,06 

7 Casa fiert latura 1089 1.6.8. 10 2013 
 

0,54 0,9935 
     

0,54 
   

0,00 0,54 

8 Grajd 1090 1.6.8. 10 2013 
 

2,86 0,9935 
     

2,86 
   

-0,02 2,84 

9 Sura 1091 1.6.8. 10 2013 
 

1,05 0,9935 
     

1,05 
   

-0,01 1,04 

10 Sera de flori 1092 1.6.8. 10 2013 
 

2,00 0,9935 
     

2,00 
   

-0,01 1,99 

11 Fantana din beton 1093 1.6.8. 10 2013 
 

0,31 0,9935 
     

0,31 
   

0,00 0,31 

12 Pivnita beton 1094 1.6.8. 10 2013 
 

6,15 0,9935 
     

6,15 
   

-0,04 6,11 

13 Pivnita zarzavaturi 1095 1.6.8. 10 2013 
 

2,28 0,9935 
     

2,28 
   

-0,01 2,27 

14 Conducte canalizare 1096 1.6.8. 10 2013 
 

3.718,64 0,9935 
     

3.718,64 
   

-24,17 3.694,47 

15 
Gard prefabricate 

beon 
1098 1.6.8. 10 2013 

 
1,97 0,9935 

     
1,97 

   
-0,01 1,96 



16 
Gard plasa sirma la 

cotet porci 
1099 1.6.8. 10 2013 

 
1,12 0,9935 

     
1,12 

   
-0,01 1,11 

17 Gard sera de flori 1100 1.6.8. 10 2013 
 

0,50 0,9935 
     

0,50 
   

0,00 0,50 

18 
Gard cu placi de 

beton 
1101 1.6.8. 10 2013 

 
2,39 0,9935 

     
2,39 

   
-0,02 2,37 

19 
Gard cu stilpi de 
beton si plasa de 

sirma 
1102 1.6.8. 10 2013 

 
1,00 0,9935 

     
1,00 

   
-0,01 0,99 

20 Gard plasa de sirma 1103 1.6.8. 10 2013 
 

3.793,68 0,9935 
     

3.793,68 
   

-24,66 3.769,02 

21 
Gard stilpi de beton 

si impletitura de 
sirma 

1104 1.6.8. 10 2013 
 

0,40 0,9935 
     

0,40 
   

0,00 0,40 

22 
Gard de beton cu 

grilaj de sirma 
1106 1.6.8. 10 2013 

 
4,65 0,9935 

     
4,65 

   
-0,03 4,62 

23 Cladire dispensar 
 

1.6.2. 10 2013 
 

469.814,47 0,9935 
     

469.814,47 
   

-3.053,79 466.760,68 

 
TOTAL Teren 

aferent  
1.6.2. 

   
1.841.059,54 0,9935 

     
1.841.059,54 

   
-11.966,89 1.829.092,65 

24 
Teren arabil si 

livada, in suprafata 
de 19.194 mp 

1105 1.1.1 10 2013 
191
94 

576.156,24 0,9935 
     

576.156,24 
   

-3.745,02 572.411,22 

25 

Parc+Alei+Spatii 
verzi+Teren ocupat 
cladiri, in suprafata 

de 20133 mp 

1105 1.1.1 10 2013 
201
33 

1.264.903,30 0,9935 
     

1.264.903,30 
   

-8.221,87 1.256.681,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 15 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ALBA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA  

ALTOR INSTITUȚII DE INTERES PUBLIC JUDEȚEAN, REEVALUATE LA 31.10.2016 

                    

Nr.
crt. 

Denumire activ fix 
Nr 
inv 

Cod 
clasific
are din 
catalo
g 

Luna si 
anul 
ultimei 
reevaluari 

Sup
rafat
a 
mp 

Valoare de 
inregistrare 
in 
contabilitate 
la 31 
octombrie 
2013 

Indicel
e 
preturil
or de 
consu
m fata 
de 
data 
ultimei 
reeval
uari 

Valoar
ea 
justa 
propu
sa de 
evalua
tor 

Data 
eval
uarii 

Indicel
e 
preturil
or de 
consu
m fata 
de 
data 
evalua
rii 

Valoare
a 
investitie
i 
realizate 

Luna 
si anul 
inscrie
rii 
investi
tiei in 
contab
ilitate  

Valoare de 
inregistrare 
in 
contabilitate 
la 31 
octombrie 
2016 

Indicele 
preturilor 
de 
consum 
fata de 
data 
inscrierii 
investitie
i in 
contabilit
ate 

Valoare 
de 
inregistr
are activ 
fix in 
contabilit
ate 
actualiza
ta 

Valoare 
de 
inregistr
are 
investitie 
in 
contabilit
ate 
actualiza
ta 

Diferente 
din 
reevaluare 
de inreg. 
In contab 
la data de 
31 oct 
2016 

Valoare de 
inreg in 
contab. 
actualizata a 
activului la 
31 
octombrie 
2016 

              1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 13 

  TOTAL           8.796.985,47             8.796.985,18       -57.180,40 8.739.804,78 

1 

TOTAL  
Universitatea 1 
Decembrie 1918 
Alba Iulia           1.235.365,66             1.235.365,66       -8.029,88 1.227.335,78 

  

Cladire centru de 
primire Minori Alba 
Iulia, str Unirii nr.2   1.6.4. 10 2013   1.032.787,17 0,9935           1.032.787,17       -6.713,12 1.026.074,05 

  

Teren aferent in 
suprafat a de 446 
mp   1.1.1 10 2013 446 202.578,49 0,9935           202.578,49       -1.316,76 201.261,73 

2 

TOTAL Centrul 
Scolar de 
educatie Inluziva 
Alba Iulia           3.443.984,32             3.443.984,32       -22.385,90 3.421.598,42 

  

Cladire Centrul 
Scolar de educatie 
incluziva Alba 
Iulia, b-dul Regele 
Carol I nr.39, fara 
spatiul de 206 mp 
de la parter   1.6.4. 10 2013   3.443.984,32 0,9935           3.443.984,32       -22.385,90 3.421.598,42 

3 
Total Directia de 
sanatate Publica     10 2013   88.454,52             88.454,52       -574,95 87.879,57 



  

Spatiu in suprafata 
de 20.14 mp la 
parter imobilului 
str Al Vaida 
Voievod nr. 2  
camera de frig   1.6.4. 10 2013   88.454,52 0,9935           88.454,52       -574,95 87.879,57 

7 

Total casa 
Judeteana de 
pensii     10 2013   304.688,15             304.688,15       -1.980,47 302.707,68 

4 

Total Sediu 
Serviciu 
Judetean de 
Ambulanta Alba, 
Calea Motilor 83, 
Alba Iulia     10 2013   4.029.180,97             4.029.180,68       -26.189,67 4.002.991,01 

4,1 

Total Sediu 
Serviciu 
Judetean de 
Ambulanta Alba, 
Calea Motilor 83, 
Alba Iulia     10 2013   3.315.731,41             3.315.731,12       -21.552,25 3.294.178,87 

  
Cladire sediu 
ambulanta   1.6.4. 10 2013   616.734,97 0,9935           616.734,97       -4.008,78 612.726,19 

  
Cladire birouri 
contabilitate   1.6.4. 10 2013   156.625,18 0,9935           156.625,18       -1.018,06 155.607,12 

  

Cladire 
garaje+atelier 
mecanic   1.6.2. 10 2013   1.086.426,37 0,9935           1.086.426,37       -7.061,77 1.079.364,60 

  
Cladire garaje cu 
11 incaperi   1.6.2. 10 2013   616.339,52 0,9935           616.339,52       -4.006,21 612.333,31 

  
Rampa metalica 
de 7 tone   1.6.8. 10 2013   1,91 0,9935           1,91       -0,01 1,90 

  
Rampa spalare si 
degresare    1.6.8. 10 2013   0,29 0,9935 

iesit 
din uz 
in 
2014         0,00       0,00 0,00 

  
Rezervor cilindric 
de 5000 l   1.6.8. 10 2013   0,79 0,9935           0,79       -0,01 0,78 

  
Rezervor cilindric 
de 5000 l   1.6.8. 10 2013   0,79 0,9935           0,79       -0,01 0,78 

  
Cladire Centrala 
termica   1.6.4. 10 2013   89.889,14 0,9935           89.889,14       -584,28 89.304,86 

  

Teren aferent in 
suprafat a de 4349 
mp   1.1.1. 10 2013   749.712,45 0,9935           749.712,45       -4.873,13 744.839,32 

4,2 

Total Substatie 
Ambulanta 
Campeni     10 2013   713.449,56             713.449,56       -4.637,42 708.812,14 



  

Teren substatie 
Ambulanta 
campeni in 
suprafata de 350 
mp, situat in 
incinta Spitalului 
Orasenesc   1.1.1. 10 2013   47.989,51 0,9935           47.989,51       -311,93 47.677,58 

  

Cladire Substatie 
Ambulanta 
Campeni   1.6.4. 10 2013   665.460,05 0,9935           665.460,05       -4.325,49 661.134,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 16 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2017 

 

ANEXA CU BUNURILE IMOBILE, PROPRIETATE PRIVATĂ A JUDEȚULUI ALBA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA  

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA, REEVALUATE LA 31.10.2016 

                   

Nr.
crt. 

Denumire 
activ fix 

Nr 
inv 

Cod 
clasific
are din 
catalo
g 

Luna si anul 
ultimei 
reevaluari 

Supr
afat
a 
mp 

Valoare de 
inregistrare in 
contabilitate la 
31 octombrie 
2013 

Indicele 
preturilor 
de 
consum 
fata de 
data 
ultimei 
reevaluari 

Valoare
a justa 
propusa 
de 
evaluato
r 

Data 
evalua
rii 

Indicele 
preturilor 
de 
consum 
fata de 
data 
evaluarii 

Valoar
ea 
investi
tiei 
realiz
ate 

Luna si 
anul 
inscrierii 
investitie
i in 
contabilit
ate  

Valoare de 
inregistrare 
in 
contabilitate 
la 31 
octombrie 
2016 

Indicele 
preturilor 
de 
consum 
fata de 
data 
inscrierii 
investitie
i in 
contabilit
ate 

Valoare 
de 
inregistr
are activ 
fix in 
contabilit
ate 
actualiza
ta 

Diferente 
din 
reevaluar
e de 
inregistra
t in 
contabilit
ate fata 
de 31 
octombrie 
2016 

Valoare de 
inreg in 
contab 
actualizata a 
activului la 31 
octombrie 
2016 

  

TOTAL privat Directia Generala de Asistenta 
Sociala Alba 

1.764.803,74             1.764.803,74     -11.471,22 1.753.332,52 

1 Total Cladire Sediu Vechi Mihai Viteazul nr. 2  1.764.803,74                       

  
clădire sediu  
în suprafață 
de 1504 mp 

16
4 

1.6.4. 10 2013   1.764.801,49 0,9935           1.764.801,49     -11.471,21 1.753.330,28 

  Ghereta portar     10 2013   0,68 0,9935           0,68     
0,00 0,68 

  
Imprejmuire 
caramida     10 2013   1,57 0,9935           1,57     

-0,01 1,56 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind însușirea rezultatului reevaluarii bunurilor,  

proprietate publică și privată a Județului Alba, la data de 31 octombrie 2016 

 

 

Conform legii, prin acțiunea de reevaluare a activelor fixe corporale existente în patrimoniul 

instituțiilor publice se realizează actualizarea valorii elementelor patrimoniale respective, cu scopul 

determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului și starea 

acestuia, cel puțin o dată la 3 ani.  

Ultima reevaluare a bunurilor proprietate publica și privată a Județului Alba, aflate în 

administrarea Consiliului Județean Alba, a insituțiilor subordonate acestuia sau altor insituții 

publice de interes județean a fost efectuată în octombrie 2013, motiv pentru care s-a impus 

demararea unei noi proceduri de reevaluare.  

În perioada 21 – 29 noiembrie 2016, a avut loc procedura de reevaluare a a activelor fixe 

corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului Județean Alba, 

conform prevederilor legale. 

Conform procesului verbal de reevaluare întocmit și prezentat compartimentului financiar 

contabil, au fost reevaluate: 

 activele fixe corporale aflate în patrimoniul Județului Alba: terenuri și amenajări la 

terenuri, construcții; 

 activele fixe corporale date în concesiune, cu chirie, folosință gratuită persoanelor 

juridice fără scop patrimonial, precum și cele date în administrare; 

 activele fixe corporale la care au fost efectuate investiții (modernizări, reparații 

capitale, reabilitări, consolidări), care au majorat valoarea de înregistrare în contabilitate a acestora, 

indiferent de sursa de finanțare a investițiilor. 

Reevaluarea a fost efectuată prin aplicarea indicilor de preț accesați de pe site-ul Institutului 

Național de Statistică, corespunzători perioadelor când acestea au intrat în patrimoniu sau au fost 

reevaluate și când au fost efectuate investițiile. Nu au fost reevaluate activele fixe care au intrat în 

patrimoniul insituției în cursul anului 2016. Diferențele din reevaluare aferente activelor fixe 

corporale au fost stabilite ca diferență între valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată 

(reevaluată) și valoarea înregistrată în contabilitate. 

În acest sens, propun însușirea noilor valori de inventar a bunurilor, proprietate publică și 

privată a Județului Alba, de natura activelor fixe corporale, de natura construcțiilor și terenurilor, 

reevaluate la  31 octombrie 2016. 

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 97 alin. 2 din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

text potrivit căruia „proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele 

consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni”, precum și ale art. 41 

alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia 

dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre 

înregistrat cu nr. 45 din 3 februarie  2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE  

Nr. 2262/08.02.2017   

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind însușirea rezultatului reevaluarii bunurilor,  

proprietate publică și privată a Județului Alba,  la data de 31 octombrie 2016 

 

 

Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările și completările 

ulterioare, ale O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimonial instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru 

aprobarea Normelor privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe afate în patrimonial 

instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se impune actualizarea valorii 

contabile pentru imobilele construcţii şi terenuri aflate în patrimonial judeţului Alba. 

În conformitate cu art. 2
2
 din O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 

fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, modificată și completată, activele fixe corporale de 

natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel 

puţin o dată la 3 ani. 

Prin acțiunea de reevaluare a activelor fixe corporale existente în patrimoniul instituțiilor 

publice se realizează actualizarea valorii elementelor patrimoniale respective, cu scopul 

determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului și starea 

acestuia, de o comisie numită de conducatorul instițutiei publice, conform prevederilor art. 1 din 

Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimonial instituțiilor publice aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 

3471/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în 

patrimoniul Consiliului Județean Alba a fost efectuată în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 2 

din Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimonial instituțiilor publice aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 

3471/2008, cu modificările și completările ulterioare,, respectiv ale art. 5-9 din același act 

normativ. 

Ultima reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în 

patrimoniul Consiliului Județean Alba a fost efectuată în 2013, motiv pentru care s-a impus 

demararea unei noi proceduri. Astfel, în perioada 21 – 29 noiembrie 2016, a avut loc procedura de 

reevaluare a activelor fixe corporale, conform prevederilor legale, de către Comisia de reevaluare a 

activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului 

Judeţean Alba, constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 482/26 

septembrie 2016. 

Conform procesului verbal de reevaluare nr. 21514/5 decembrie 2016, întocmit și prezentat 

compartimentului financiar contabil, au fost reevaluate: 

 activele fixe corporale aflate în patrimoniul Județului Alba: terenuri și amenajări la 

terenuri, construcții; 

 activele fixe corporale date în concesiune, cu chirie, folosință gratuită persoanelor 

juridice fără scop patrimonial, precum și cele date în administrare; 

 activele fixe corporale la care au fost efectuate investiții (modernizări, reparații 

cpaitale, reabilitări, consolidări) care au majorat valoarea de înregistrare în contabilitate a acestora, 

indiferent de sursa de finanțare a investițiilor. 

Reevaluarea a fost efectuată separat pentru valoarea de înregistrare la data intrarii în 

patrimoniu sau data ultimei reevaluari și separat pentru valoarea investiției, prin aplicarea indicilor 

prețurilor de consum accesați de pe site-ul Institutului Național de Statistică, corespunzători 

perioadelor când acestea au intrat în patrimoniu sau au fost reevaluate și când au fost efectuate 

investițiile. Valoarea actualizată a activelor fixe corporale modernizate a fost determinată prin 



însumarea valorilor actualizate ale valorii de înregistrare în contabilitate cu valoarea actualizata a 

investițiilor. 

 Nu au fost reevaluate: 

 activele fixe care au intrat în patrimoniul instituției în cursul anului 2016; 

 construcțiile care la data de 31 octombrie 2016 au avut durata normală de funcționare 

expirată; 

 activele fixe corporale aflate în stare de conservare; 

 activele fixe corporale pentru care au fost întocmite documentele, dar nu s-au obținut 

aprobările legale de scoatere din funcțiune și care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate; 

 constructiile în curs de execuție. 

Diferențele din reevaluare aferente activelor fixe corporale au fost stabilite ca diferență între 

valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată (reevaluată) și valoarea înregistrată în 

contabilitate. 

Astfel, valoarea de inventar a bunurilor imobile construcții, proprietate publică a Județului 

Alba, înregistrate în contabiliatatea Consiliului Județean Alba, s-a modificat de la 20.464.826,47 lei 

la 20.279.892,32 lei, în urma reevaluării de la 31.10.2016, rezultând diferențe de înregistrat în 

contabilitate în sumă de – 184.934,15 lei. Valoarea drumurilor județene ale Județului Alba s-a 

modificat de la 340.970.383,60 la 336.914.113,32 lei. 

Valoarea bunurilor proprietate publică și privată a Județului Alba, construcții și terenuri, 

concesionate operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA SA, s-a modificat de la 

98.444.142,01 lei la 97.776.575,80 lei. 

Valoarea bunurile imobile, construcții, proprietate privată a Județului Alba, s-a modificat de 

la 7.582.810,75 lei la 7.532.632,19 lei. Terenurile Județului Alba, proprietate publică a Județului 

Alba s-a modificat de la 8.121.751,31 lei la 8.040.707,66 lei, iar cele private de la 8.630.098,37 lei 

la 8.573.741,31 lei. 

Au fost reevaluate și bunurile proprietate publică sau privată a Județului Alba și date în 

administrare instituțiilor subordonate Consiliului Județean Alba sau altor instituții publice, la 

următoarele valori de înregistrare în contabilitate: 

 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – 80.952.417,18 lei (proprietate publică) 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba – 42.675.592,01 lei  

(proprietate publică) + 1.753.332,52 lei ( proprietate privată) 

 Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia – 2.083.277,57 lei (proprietate publică) 

 Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – 22.961.474,85 lei (proprietate publică) 

 Direcția Publică de Evidență a Persoanelor Alba – 1.473.615,46 lei (proprietate publică) 

 Biblioteca Județeană „Lucian Blaga Alba - 2.006.249,16 lei (proprietate publică) 

 Direcția Județeana de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba – 697.488,99 lei 

(proprietate publică) 

 Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud – 5.613.684,41 lei (proprietate publică) 

 Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia – 1.227.335,78 lei (proprietate publică) 

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia – 3.421.598,42 lei (proprietate publică) 

 Direcția de Sănătate Publică Alba – 87.879,57 lei  (proprietate publică) 

 Serviciul Județean de Ambulanță Alba – 4.002.991,01 lei (proprietate publică). 

În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. c 

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

ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului 

judeţului, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

DIRECTOR EXECUTIV     DIRECTOR EXECUTIV 

                     Ioan BODEA             Marian AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Andreea Maria BABIN  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la  aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea  

Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba asupra imobilului situat administrativ în  

comuna Cîlnic, satul Deal, nr. 232, proprietate publică a Județului Alba  

 

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

  Luând în dezbatere: 

           - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea constituirii dreptului de 

administrare în favoarea Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba asupra imobilului situat 

administrativ în comuna Cîlnic, satul Deal, nr. 232, proprietate publică a Județului Alba;  

     - raportul de specialitate nr. 2243/7 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 111/27 iunie 

2013 privind aprobarea Contractului-cadru de administrare și a Contractului-cadru de folosință 

cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publică/privată a Județului Alba, asupra cărora au fost 

constituite drepturi de administrare sau de folosință cu titlu gratuit. 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, cu 

modificările și completările ulterioare 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba asupra imobilului „Construcţii administrative şi social culturale cu terenul 

aferent Cîlnic” – construcții și teren aferent în suprafață de 1366 mp, din care construit 218,48 

mp., înscris în C.F. nr. 70154 Cîlnic, nr. cadastral 70154 şi 70154-C1, compus din clădire, cu 10 

încăperi, edificată în regim S+P+E, cu fundaţie de piatră, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn 

şi învelitoare din ţiglă. 

Art. 2. Predarea - preluarea imobilului și spațiilor menționate la art. 1 din prezenta 

hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură 

„Augustin Bena” Alba. 

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

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

prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba, Direcției Juridică și relații publice, Direcției gestionarea 

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

Județean Alba.  

              AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU       

Înregistrat cu nr. 47 

Alba Iulia, 7  februarie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea constituirii dreptului de administrare în 

favoarea Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba asupra imobilului situat 

administrativ în comuna Cîlnic, satul Deal, nr. 232, proprietate publică a Județului Alba  

 

 

 

 

Imobilul situat administrativ în comuna Cîlnic, satul Deal, str. Principală, nr. 232, judeţul 

Alba este cuprins în Inventarul domeniului public al județului Alba, având stabilită destinația de 

spațiu pentru organizarea și desfășurarea de activități specifice de către instituția publică de 

cultură Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, purtând denumirea de „Casa Artelor”. 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba prin specificul său, acela de a iniția și 

desfășura programe culturale în domeniul culturii tradiționale urmărind protejarea și tezaurizarea 

valorilor reprezentative ale creației populare, stimularea creativității în toate genurile artei 

interpretative neprofesionale, revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor 

tradiționale, poate valorifica mai eficient spațiul imobilului situat administrativ în comuna Cîlnic, 

satul Deal, str. Principală, nr. 232, judeţul Alba, compus din clădire, cu 10 încăperi, și terenul 

aferent, motiv pentru care propun constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba asupra imobilului descris mai sus.  

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

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

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 47 din  7 februarie  2017. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 2243/07.02.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea constituirii dreptului de administrare în 

favoarea Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba asupra imobilului situat 

administrativ în comuna Cîlnic, satul Deal, nr. 232, proprietate publică a Județului Alba  

 

 

Conform art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ”Domeniul public al judeţelor este 

alcătuit din bunurile prevăzute la pct. II din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public 

judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege 

bunuri de uz sau de interes public naţional”.  

Acestea sunt: 

 drumurile judeţene; 

 terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean şi aparatul 

propriu al acestuia, precum şi instituţiile publice de interes judeţean, cum sunt: biblioteci, muzee, 

spitale judeţene şi alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public 

naţional sau local; 

 reţelele de alimentare cu apa realizate în sistem zonal sau microzonal, precum şi 

staţiile de tratare cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente acestora. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 260/20.11.2008 imobilul identificat prin 

„Construcţii administrative şi social culturale cu terenul aferent Câlnic” situat administrativ în 

satul Deal, str. Principală, nr. 232, comuna Câlnic, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70154 Câlnic, 

nr. cadastral 70154 şi 70154-C1, compus din clădire, cu 10 încăperi, edificată în regim S+P+E, 

cu fundaţie de piatră, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având 

suprafaţa construită de 218,48 mp și teren aferent în suprafaţă totală de 1.366 mp, din care 

construit 218,48 mp a fost cuprins în inventarul domeniului public al Județului Alba la poziția 

168 din anexa nr. 2 a H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, 

cu modificările și completările ulterioare.  

Reabilitat în perioada 2012 – 2013 și transformat în spațiu dedicat manifestărilor cultural-

artistice, imobilul mai sus descris poate fi valorificat eficient de către Centrul de Cultură 

„Augustin Bena” Alba - așezământ cultural, instituție publică de interes județean, cu 

personalitate juridică, funcționează ca instituție bugetară în subordinea Consiliului Județean Alba 

-  prin organizarea unor tabere de creație, școli de vară și alte evenimente de acest gen, devenind 

astfel un spațiu al artei și culturii. În acest sens consider necesară constituirea dreptului de 

administrare în favoarea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba asupra acestui imobil. 

Conform prevederilor art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ”Consiliile locale şi consiliile 

judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau 

judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 

concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la 

vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile 

legii”. 

De asemenea conform art. 867 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil 

”Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, 

după caz, a consiliului local”.  Art. 868 alin. 2 prevede că ”Titularul dreptului de administrare 

poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este 

cazul, de actul de constituire”.  

Predarea – preluarea imobilului menționat se face pe bază de protocol încheiat între 

părțile interesate, iar Contractul de administrare se va încheia conform prevederilor Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 111/27.06.2013 privind aprobarea Contractului-cadru de 

administrare și a Contractului-cadru de folosință cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate 



publică/privată a județului Alba, asupra cărora au fost constituite drepturi de administrare sau 

de folosință cu titlu gratuit. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba o mai bună gestionare a imobilului respectiv. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Neag Radu Octavian 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil 

 „Casă și centrală termică”,  situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai 

Viteazu, nr. 2, județul Alba, ca urmare a realizării lucrărilor de reparații și mansardare  

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de 

inventar a bunului imobil „Casă și centrală termică”,  situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba ca urmare a realizării lucrărilor  de reparații și 

mansardare; 

- raportul de specialitate nr. 2345/9 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- notei contabilă – cheltuieli totale aferente obiectivului de investiții „Reparație capitală 

și mansardare” pentru amenajare sediu administrativ al Direcției Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba; 

- procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1560/7 februarie 2017 

înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2257/8 februarie 2017 privind lucrarea 

„Reparație capitală și mansardare pentru amenajare sediu administrativ al Direcției Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba”; 

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului imobil, situat în municipiul 

Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba ca urmare a realizării lucrărilor de reparații și 

mansardare, de la valoarea de 1753330,28  lei la valoarea de 3020041,58 lei, în urma 

recepționării lucrării „Reparație capitală și mansardare pentru amenajare sediu administrativ al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba”. 

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

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice, 

Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                   AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 50 

Alba Iulia, 9 februarie  2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil 

 „Casă și centrală termică”,  situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai 

Viteazu, nr. 2, județul Alba, ca urmare a realizării lucrărilor de reparații și mansardare  

 

 

 

Conform Procesului verbal nr. 1560/7 februarie 2017, înregistrat la registratura 

Consiliului Județean Alba sub nr. 2257/8 februarie 2017 s-au recepţionat lucrările la imobilul 

„Casă și centrală termică” - construcții și teren aferent în suprafață de 777 mp, înscris în C.F. nr. 

85703 Alba Iulia, cu nr. cadastral 85703 și nr. top. 2008/2, 2009, 1892/2/2 situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba.  Lucrările  de reparații capitale și 

mansardare au fost efectuate în perioada 2014-2016, valoarea totală a acestora fiind de 

1.266.711,30 lei.  

Bunul imobil mai sus menționat este administrat de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba și este cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

privat al județului Alba cu o valoare de inventar, conform reevaluarii din 31.10.2016, de 

1.753.330,28 lei. 

Ţinând seama de cele menţionate, se impune modificarea valorii de inventar a imobilului 

„Casă și centrală termică” - construcții și teren aferent în suprafață de 777 mp, înscris în C.F. nr. 

85703 Alba Iulia, cu nr. cadastral 85703 și nr. top. 2008/2, 2009, 1892/2/2 situate administrativ 

în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2, județul Alba, ca urmare a lucrărilor de reparații 

capitale și mansardare realizate la acest imobil. 

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

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

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 50 din 9 februarie 2017. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 2345/09.02.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil 

 „Casă și centrală termică”,  situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai 

Viteazu, nr. 2, județul Alba ca urmare a realizării lucrărilor de reparații și mansardare  

 

 

Imobilul  „Casă și centrală termică” - construcții și teren aferent în suprafață de 777 mp, 

înscris în C.F. nr. 85703 Alba Iulia, cu nr. cadastral 85703 și nr. top. 2008/2, 2009, 1892/2/2 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, aparține domeniului privat 

al județului Alba. Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 6/30.01.2014, s-a aprobat 

constituirea dreptului de administrare asupra bunului imobil mai sus menționat către Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, instituție publică descentralizată, cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Alba, pe o perioadă nedeterminată. 

Conform procesului verbal nr. 1560/07.02.2017, înregistrat la registratura Consiliului 

Județean Alba sub nr. 2257/08.02.2017 s-au recepţionat lucrările la imobilul „Casă și centrală 

termică” - construcții și teren aferent în suprafață de 777 mp, înscris în C.F. nr. 85703 Alba Iulia, 

cu nr. cadastral 85703 și nr. top. 2008/2, 2009, 1892/2/2 situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, valoarea totală a lucrărilor de reparaţii fiind de 1.266.711,30 lei. 

Conform notei contabile de închidere investiție, anexă la procesul verbal de recepție mai 

sus amintit, cheltuielile totale aferente lucrării „Reparație capitală și mansardare pentru 

amenajare sediu administrativ al DGASPC Alba” sunt în sumă de 1.519.068,51 lei și se compun 

din: 

 valoarea totală a lucrărilor de reparaţii este de 1.266.711,30 lei; 

 documentații de avizare a lucrărilor, proiect tehnic,  avize,  comisioane plătite 

Inspectoratului de Stat în Construcții  - 252.357,21 lei. 

Datorită finalizării lucrărilor de reparații și mansardare, este necesară, conform Legii nr. 

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

valorilor de inventar ale imobilului respectiv. 

În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a imobilului „Casă și 

centrală termică” - construcții și teren aferent în suprafață de 777 mp, înscris în C.F. nr. 85703 

Alba Iulia, cu nr. cadastral 85703 și nr. top. 2008/2, 2009, 1892/2/2 situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, de la valoarea de 1.753.330,28 lei stabilită ca 

urmare a reevaluarii din 31.10.2016, la valoarea de 3.020.041,58  lei, ca urmare a recepționării  

lucrărilor de reparații și mansardare. 

Art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin dispozițiile art. 44, precizează că proiectele de otărâri 

înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite 

de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite modificarea valorii 

de inventar a bunului imobil  „Casă și Centrală termică” situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, aflat în domeniului privat al judeţului Alba, ca urmare a 

recepţionării la terminarea lucrărilor de reparații și mansardare, potrivit legii. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la  încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unor imobile situate administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2 - proprietate privată a Județului Alba și 

aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra acestor imobile în favoarea 

Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba, cu destinaţia de sediu  

 

 

 

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

  Luând în dezbatere: 

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

administrare instituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba, asupra unor imobile situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2 

- proprietate privată a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra 

acestor imobile în favoarea Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba, cu destinaţia de sediu; 

     - raportul de specialitate nr. 2347/9 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile: 

     - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 6/2014 privind încetarea dreptului de 

administrare al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, asupra imobilului situat în municipiul 

Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2, proprietate privată a Județului Alba și aprobarea constituirii 

dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție Copilului Alba 

asupra acestui imobil; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 111/27 iunie 2013 privind aprobarea 

Contractului-cadru de administrare și a Contractului-cadru de folosință cu titlu gratuit a unor 

bunuri proprietate publică/privată a Județului Alba, asupra cărora au fost constituite drepturi 

de administrare sau de folosință cu titlu gratuit. 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra imobilului „Gheretă portar” – 

construcții și teren aferent în suprafață de 591 mp, înscris în C.F. nr. 72572 Alba Iulia, cu nr. 

cadastral 72572 și top. 2006/2, 2007/2, 2008/1/2 și 1892/2/1/2 și asupra imobilului „Casă și 

centrală termică” - construcții și teren aferent în suprafață de 777 mp, înscris în C.F. nr. 85703 

Alba Iulia, cu nr. cadastral 85703 și nr. top. 2008/2, 2009, 1892/2/2 situate administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba. 

Art. 2. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba asupra imobilelor identificate astfel: „Gheretă portar” – construcții și 



teren aferent în suprafață de 591 mp, înscris în C.F. nr. 72572 Alba Iulia, cu nr. cadastral 72572 

și top. 2006/2, 2007/2, 2008/1/2 și 1892/2/1/2 și „Casă și centrală termică” - construcții și teren 

aferent în suprafață de 777 mp, înscris în C.F. nr. 85703 Alba Iulia, cu nr. cadastral 85703 și nr. 

top. 2008/2, 2009, 1892/2/2 situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 

2, județul Alba, cu destinaţia de sediu. 

Art. 3. Predarea – preluarea imobilelor și spațiilor menționate la art. 1 și art. 2 din 

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

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

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

prezentei hotărâri. 

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

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

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

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” 

Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției 

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

 

    

 

                                                AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                                      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                            Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 51 

Alba Iulia, 9 februarie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la  încetarea dreptului de administrare  

instituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, 

asupra unor imobile situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 

2 - proprietate privată a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare 

asupra acestor imobile în favoarea Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba,  

cu destinaţia de sediu  

 

 

 

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

funcționat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba este proprietate 

privată a Județului Alba. 

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

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

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

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

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

Centrul de Cultură „Augustin Bena” instituție subordonată Consiliului Județean Alba are 

sediul actual - spațiu închiriat - în imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Morii, nr. 8, județul Alba. 

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

este neocupat, prin mutarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba în imobilului situat în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, 

județul Alba, iar Centrul de Cultură „Augustin Bena” își are sediul într-un imobil închiriat, 

propun mutarea sediului Centrului de cultură în imobilul situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba, prin transmiterea dreptului de administrare asupra 

acestui imobil.  

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

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

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 51 din  9 februarie  2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 2347/09.02.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la  încetarea dreptului de administrare instituit în 

favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unor 

imobile situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2 - 

proprietate privată a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare 

asupra acestor imobile în favoarea Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba, cu 

destinaţia de sediu  

 

 

 

Imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2 – construcții și teren 

aferent în suprafață totală de 1368 mp, proprietatea Județului Alba, este format din „Gheretă 

portar” – construcții și teren aferent în suprafață de 591 mp, înscris în C.F. nr. 72572 Alba Iulia, 

cu nr. cadastral 72572 și top. 2006/2, 2007/2, 2008/1/2 și 1892/2/1/2 și „Casă și centrală termică” 

- construcții și teren aferent în suprafață de 777 mp, înscris în C.F. nr. 85703 Alba Iulia, cu nr. 

cadastral 85703 și nr. top. 2008/2, 2009, 1892/2/2. 

Conform Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 6/30 ianuarie 2014, s-a aprobat 

constituirea dreptului de administrare asupra bunului imobil mai sus menționat către Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, instituție publică descentralizată, cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Alba, pe o perioadă nedeterminată. 

Urmare schimbării sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba și transmiteri în administrarea acestei instituții, a imobilului situat în municipiul Alba Iulia, 

b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68 aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 32/25 

februarie 2013 la imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2 au început 

lucrări de reparații capitale, recepționate în 7 februarie 2017. 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba - așezământ cultural, instituție publică de 

interes județean, cu personalitate juridică, funcționează ca instituție bugetară în subordinea 

Consiliului Județean Alba - are sediul actual în imobilul situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Morii, nr. 8, spațiu care este închiriat. În consecință se impune schimbarea sediului 

acestei instituții de interes județean în imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Mihai Viteazu, nr. 2. 

Față de cele prezentate se propune retragerea dreptului de administrare a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra imobilelor  „Gheretă portar” – 

construcții și teren aferent în suprafață de 591 mp, înscris în C.F. nr. 72572 Alba Iulia, cu nr. 

cadastral 72572 și top. 2006/2, 2007/2, 2008/1/2 și 1892/2/1/2 și „Casă și centrală termică” - 

construcții și teren aferent în suprafață de 777 mp, înscris în C.F. nr. 85703 Alba Iulia, cu nr. 

cadastral 85703 și nr. top. 2008/2, 2009, 1892/2/2 situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str. Mihai Viteazu nr. 2 și constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba asupra acestor imobile, cu destinaţia de sediu. 

Conform prevederilor art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliile locale şi consiliile 

judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau 

judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 

concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la 

vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile 

legii”. 

De asemenea conform art. 867 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil 

„Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, 

după caz, a consiliului local”.  Art. 868 alin. 2 prevede că „Titularul dreptului de administrare 



poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este 

cazul, de actul de constituire”.  

Predarea – preluarea imobilului menționat se face pe bază de protocol încheiat între 

părțile interesate, iar Contractul de administrare se va încheia conform prevederilor Hotărâri 

Consiliului Județean Alba nr. 111/27 iunie 2013 privind aprobarea Contractului-cadru de 

administrare și a Contractului-cadru de folosință cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate 

publică/privată a județului Alba, asupra cărora au fost constituite drepturi de administrare sau 

de folosință cu titlu gratuit. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite o mai bună 

funcționare a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului casă - monument istoric 

situat în municipiul Sebes, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba 
 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului casă - monument istoric situat în municipiul Sebes, str. 9 Mai, nr. 

6, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2616/14 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 111/13 februarie 2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 2566/13 februarie 2017. 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 

 

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

imobilului casă cu teren aferent situat în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, având 

ca proprietar pe Porumb Teodor şi Porumb Marinela în cotă de 1/1 părţi, imobil înscris în Lista 

Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 542, cod AB-II-m-B-00330, conform documentaţiei 

transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta 

hotărâre, având datele de identificare: CF nr. 83030 Sebeș, nr. top. 1555.   

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

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

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

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

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

Judeţean Alba. 

               AVIZAT 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 57 

Alba Iulia, 14 februarie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului 

casă - monument istoric situat în municipiul Sebes, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba 
 

 

Prin adresa nr. 111/13 februarie 2017 Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2566/13 februarie 2017, ne comunică solicitarea 

domnului Porumb Teodor privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului casă cu 

teren aferent situată în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba. 

Domnul Porumb Teodor şi doamna Porumb Marinela, în calitate de proprietari în cotă de 

1/1 a imobilului casă cu teren aferent situat în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 83030, nr. top. 1555, intravilan, în suprafaţă de 281 mp., înscrisă în Lista 

Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 542, cod AB-II-m-B-00330 îşi exprimă intenţia de a vinde 

imobilul respectiv. 

Prin adresa nr. 111/13 februarie 2017, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba transferă 

dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei 

publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

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

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

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 57 din 14 februarie  2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 2616 / 14.02.2017 

 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului 

casă - monument istoric situat în municipiul Sebes, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba 
 

 

 

D-nul Porumb Teodor, cu soţia având domiciliul în municipiul Sibiu, str. Jina, nr. 3, 

judeţul Sibiu, în calitate de proprietari în cotă de 1/1 asupra imobilului casă cu teren aferent 

situat în intravilanul municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, prin adresa înregistrată la 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba cu nr. 111/13.02.2017, anunţă intenţia de vânzare a 

imobilului respectiv. Imobilul casă cu teren aferent este înscris în CF nr. 83030, nr. top. 1555, 

intravilan în suprafaţă de 281 mp., fiind înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 542, 

cod AB-II-m-B-00330. 

Conform art. 4, alin (4) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor 

istorice, cu modificările şi completările ulterioare, monumentele istorice aflate în proprietatea 

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

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

pentru monumentele istorice clasate în grupa A. Alin (7) prevede că termenul de exercitare a 

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

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

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

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

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

În situaţia în care, conform art. 4, alin (8) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. (7), 

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

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

Consiliul Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Sebeş. 

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

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

Consider că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului casă cu teren 

aferent, prin urmare propun adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor 

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

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

cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, şi a 

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

completările ulterioare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

Redactat: GHILEA Florin Adrian 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate orașului Ocna Mureș prin Consiliul local al orașului 

Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public 

al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în 

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

modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus) –

Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

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

orașului Ocna Mureș prin Consiliul local al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun 

imobil şi terenului aferent din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea 

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

Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 

107G - DJ 107D (Uioara de Sus) –Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - 

limita Județul Mureş; 

- raportul de specialitate nr. 2627/14 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Orașul Ocna Mureș prin Consiliul Local în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate și 

Proiectul tehnic pentru obiectivul de interes comun „Amenajare bază de tratament și agrement 

în orașul Ocna Mureș”;  

Având în vedere prevederile: 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se încuviințează cererea adresată orașului Ocna Mureș prin Consiliul local al 

orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent, situate 

administrativ în orașul Ocna Mureș, având datele de identificare prezentate în anexa - parte 

integrantă a prezentei hotărâri, din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea 

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

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului 

judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus) –Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – 

Găbud - limita Județul Mureş. 



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

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

hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean, Consiliului local al 

orașului Ocna Mureș, Consiliului local al comunei Noşlac, Direcției juridică și relații publice și 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

 

 

               AVIZAT 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

                                                                                        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 58 

Alba Iulia, 14  februarie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 58/14 februarie 2017 

 

 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil şi terenului aferent propus a fi trecut din domeniul public al Orașului Ocna 

Mureș și din administrarea Consiliului local Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba și 

în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea încadrării în categoria funcțională de 

drum de interes județean 

 

 

 

Locul unde 

este situat 

drumul 

Persoana juridică 

de la care se 

transmite 

Persoana 

juridică la care 

se transmite 

Caracteristicile bunului 

Orașul Ocna 

Mureș, 

Județul Alba 

Orașul Ocna 

Mureș, 

Județul Alba 

Județul Alba, 

Consiliul 

Județean Alba 

Str. Mihai Eminescu – parțial, str. 

Fabricii – parțial, DC 248 – parțial 

Origine - destinație: km 0+000 

(DJ107D) - 3+002 (limită comuna 

Noșlac); 

Lungimea drumului L=3,002 km; 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate orașului Ocna Mureș prin 

Consiliul local al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului 

aferent din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local 

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

Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - 

DJ 107D (Uioara de Sus) –Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita 

Județul Mureş 

 

 

Dezvoltarea economico-socială a judeţului reprezintă una din atribuţiile principale ale 

Consiliul Judeţean Alba. Direcțiile strategice ale dezvoltării teritoriale vizează coeziunea și 

competitivitatea, punând bazele unei platforme comune de dezvoltare durabilă a județului 

ghidând integrarea și coordonarea politicilor sectoriale cu cele teritoriale. În acest scop creșterea 

competitivității orașelor, prin atragerea de noi investiții, prin promovarea patrimoniului natural și 

cultural, prin realizarea de investiții publice și forme de management adecvate contribuie la 

integrarea acestora în politici regionale active în dezvoltarea turismului. 

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

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

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

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

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

balneoclimaterică de interes local. 

 Având în vedere potențialul balnear al apelor care se află pe locul vechii saline din orașul 

Ocna Mureș, valorificarea acestuia prin construirea unui complex de băi sărate, care să renască 

tradiția vechilor „Băi Sărate”, devine o necesitate pentru sănătatea tuturor celor ce ar putea 

beneficia de pe urma acestor resurse, astfel că noua bază de tratament va deservii atât locuitorii 

orașului Ocna Mureș cât și întreaga zonă limitrofă și nu numai. 

Pentru realizarea unui acces facil în zona respectivă, propun modificarea traseului 

drumului judeţean DJ 107G: DJ 107D (Uioara de Sus)-Noşlac-Căptălan-Copand- Stâna de 

Mureş-Găbud-Limita Jud. Mureş, astfel încât noul traseu să fie în proximitatea zonei în care se 

va realiza obiectivul „Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș”. 

Încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes local în categoria 

funcţională a drumurilor de interes judeţean se face la propunerea autorităţii care urmează să îl 

preia în administrare prin hotărâre a Consiliului Judeţean. 

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

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

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 58 din 14 februarie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 2627/14.02.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate orașului Ocna Mureș prin 

Consiliul local al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului 

aferent din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local 

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

Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - 

DJ 107D (Uioara de Sus) –Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita 

Județul Mureş 

 

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

modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi 

în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 

inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului 

Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

    a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu 

staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante 

legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

    b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

    c) reşedinţe de comună. 

În vederea modificării traseului drumului judeţean DJ 107G: DJ 107D (Uioara de Sus)-

Noşlac-Căptălan-Copand- Stâna de Mureş-Găbud-Limita Jud. Mureş, se impune trecerea bunului 

imobil și a terenului aferent acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa la proiectul 

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

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

Județean Alba. 

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

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

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

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

consiliului local”. 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 9 alin. 4 din Legea nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al  judeţului și în condiţiile legii, 

modificarea în mod corespunzător a Inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public al 

Judeţului Alba. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

BODEA Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Florin Adrian GHILEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate comunei Noșlac prin Consiliul local al comunei 

Noșlac, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public al 

comunei Noșlac și din administrarea Consiliului Local al comunei Noșlac în domeniul 

public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării 

lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus) – Noşlac – 

Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

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

comunei Noșlac prin Consiliul local al comunei Noșlac, pentru transmiterea unui bun imobil şi 

terenului aferent din domeniul public al comunei Noșlac și din administrarea Consiliului Local al 

comunei Noșlac în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, 

în vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D  (Uioara de 

Sus) – Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş; 

- raportul de specialitate nr. 2631/14 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Orașul Ocna Mureș prin Consiliul Local în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate și 

Proiectul tehnic pentru obiectivul de interes comun „Amenajare bază de tratament și agrement 

în orașul Ocna Mureș”;  

Având în vedere prevederile: 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se încuviințează cererea adresată comunei Noșlac prin Consiliul local al comunei 

Noșlac, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent situate administrativ în comuna 

Noșlac, având datele de identificare prezentate în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, 

din domeniul public al comunei Noșlac și din administrarea Consiliului Local al comunei Noșlac 

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

modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D  (Uioara de Sus) – 

Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş. 

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

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

hotărâri. 



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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean, Consiliului local al 

orașului Ocna Mureș, Consiliului local al comunei Noşlac și Direcției gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

               AVIZAT 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

                                                                                        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 59 

Alba Iulia, 14  februarie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 59/14 februarie 2017 

 

 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil şi terenului aferent propus a fi trecut din domeniul public al comunei Noșlac 

și din administrarea Consiliului local Noșlac, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului județean Alba, în vederea încadrării în categoria funcțională de drum 

de interes județean 

 

 

Locul unde 

este situat 

drumul 

Persoana juridică 

de la care se 

transmite 

Persoana 

juridică la care 

se transmite 

Caracteristicile bunului 

Comuna Noșlac, 

Județul Alba 

Comuna Noșlac, 

Județul Alba 

Județul Alba, 

Consiliul 

Județean Alba 

DC 248 – parțial 

Origine - destinație: km 3+002 

(limita oraș Ocna Mureș) - 3+913 

(DJ 107G); 

Lungimea drumului L=0,911 km; 

 

 

 
 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate comunei Noșlac prin 

Consiliul local al comunei Noșlac, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent 

din domeniul public al comunei Noșlac și din administrarea Consiliului Local al comunei 

Noșlac în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în 

vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de 

Sus) – Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş 

 

 

Dezvoltarea economico-socială a judeţului reprezintă una din atribuţiile principale ale 

Consiliul Judeţean Alba. Direcțiile strategice ale dezvoltării teritoriale vizează coeziunea și 

competitivitatea, punând bazele unei platforme comune de dezvoltare durabilă a județului 

ghidând integrarea și coordonarea politicilor sectoriale cu cele teritoriale. În acest scop creșterea 

competitivității orașelor, prin atragerea de noi investiții, prin promovarea patrimoniului natural și 

cultural, prin realizarea de investiții publice și forme de management adecvate contribuie la 

integrarea acestora în politici regionale active în dezvoltarea turismului. 

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

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

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

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

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

balneoclimaterică de interes local. 

 Având în vedere potențialul balnear al apelor care se află pe locul vechii saline din orașul 

Ocna Mureș, valorificarea acestuia prin construirea unui complex de băi sărate, care să renască 

tradiția vechilor „Băi Sărate”, devine o necesitate pentru sănătatea tuturor celor ce ar putea 

beneficia de pe urma acestor resurse, astfel că noua bază de tratament va deservii atât locuitorii 

orașului Ocna Mureș cât și întreaga zonă limitrofă și nu numai. 

Pentru realizarea unui acces facil în zona respectivă, propun modificarea traseului 

drumului judeţean DJ 107G: DJ 107D (Uioara de Sus)-Noşlac-Căptălan-Copand- Stâna de 

Mureş-Găbud-Limita Jud. Mureş, astfel încât noul traseu să fie în proximitatea zonei în care se 

va realiza obiectivul „Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș”. 

Încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes local în categoria 

funcţională a drumurilor de interes judeţean se face la propunerea autorităţii care urmează să îl 

preia în administrare prin Hotărâre a Consiliului Judeţean. 

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

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

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 58 din 14 februarie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 2627/14.02.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate comunei Noșlac prin 

Consiliul local al comunei Noșlac, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent 

din domeniul public al comunei Noșlac și din administrarea Consiliului Local al comunei 

Noșlac în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în 

vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de 

Sus) – Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş 

 

 

Conform dispozițiilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean asigură potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste 

atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea 

publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

    a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu 

staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante 

legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

    b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

    c) reşedinţe de comună. 

În vederea modificării traseului drumului judeţean DJ 107G: DJ 107D (Uioara de Sus)-

Noşlac-Căptălan-Copand- Stâna de Mureş-Găbud-Limita Jud. Mureş, se impune trecerea bunului 

imobil și a terenului aferent acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa la proiectul 

de hotărâre, din domeniul public al Comunei Noșlac și administrarea Consiliului Local al 

Comunei Noșlac, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean 

Alba. 

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

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

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

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

consiliului local”. 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 9 alin. 4 din Legea nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al  judeţului și în condiţiile legii, 

modificarea în mod corespunzător a Inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public al 

Judeţului Alba. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

BODEA Ioan 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Florin Adrian GHILEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preluării cotei de  ½ părți asupra unui bun imobil – teren situat 

administrativ în orașul Ocna Mureș, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și din 

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

administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării cotei de  ½ 

părți asupra unui bun imobil – teren situat administrativ  în orașul Ocna Mureș, din domeniul 

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

public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2700/15 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 13/2017 privind încuviințarea cererii adresate 

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

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

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

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

- Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 17/2017 privind aprobarea 

transmiterii cotei de ½  părți asupra unui teren, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și 

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

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

bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș”; 

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare); 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba; 

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 preluarea cotei de ½ părți asupra bunului imobil - teren înscris în CF 

79103 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79103, în suprafață de 5328 mp și asupra bunului imobil - 

teren înscris în CF 79104 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79104, în suprafață de 5328 mp, situate 

administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n., din domeniul public al Orașului Ocna 

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

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, potrivit planului de amplasament și 

delimitare din anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  



Art. 2. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba și înregistrarea la poziţia 

cu nr. crt. 216, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri; 

Art. 3. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 

între Orașul Ocna Mureș prin Consiliul local al orașului Ocna Mureș și Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba.  

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

al orașului Ocna Mureș, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

           

 

                                                AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                                      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                            Vasile BUMBU    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Înregistrat cu nr. 62 

Alba Iulia, 15 februarie  2017 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 62/15 februarie 2017  

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 62/15 februarie 2017   

 

 

Datele de identificare  

ale bunului imobil care se cuprinde la poziția cu nr. crt. 2016 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

- lei  - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

216  Teren neîmprejmuit Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n. 

județul Alba compus din: 

- Lot. I teren cu categoria de folosință curți, construcții - înscris 

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

mp  

- Lotul II teren cu categoria de folosință curți, construcții - înscris 

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

mp 

Cota actuală de proprietate este de ½ în devălmășie în favoarea 

Județului Alba și ½ în devălmășie în favoarea Orașului Ocna Mureș 

2017  Domeniul public 

al Judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârii 

Consiliului 

Judeţean Alba     

nr. …/2017 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind preluarea cotei de  ½ părți asupra unui bun  

imobil – teren situat administrativ  în Orașul Ocna Mureș, din domeniul public al orașului 

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

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

 

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

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

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

balneoclimaterică de interes local. 

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

valorificarea acestuia prin construirea unui complex de băi sărate, care să renască tradiția 

vechilor „Băi Sărate”, devine o necesitate pentru sănătatea tuturor celor ce ar putea beneficia de 

pe urma acestor resurse, astfel că noua bază de tratament va deservii atât locuitorii orașului Ocna 

Mureș cât și întreaga zonă limitrofă și nu numai.  

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

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

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

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

Județean Alba.    

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 13/2017 am solicitat Consiliului Local al 

Orașului Ocna Mureș transmiterea cote de ½ părți asupra bunului imobil - terenului înscris în 

suprafață de 10626 mp, situate administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n., din 

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

Mureș, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în 

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

Prin Hotărârea nr. 17/2017, Consiliul Local al orașului Ocna Mureș a aprobat 

transmiterii cotei de ½  părți asupra unui teren, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și 

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

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

bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș” 

Față de cele expuse mai sus se impune preluarea în domeniul public al Județului Alba și 

în administrarea Consiliului Județean Alba a cotei de ½ părți asupra terenului situat administrativ 

în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n. în vederea realizării obiectivului „Amenajare bază de 

tratament și agrement în orașul Ocna Mureș”. 

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

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

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr.  62 din  15 februarie 2017. 

  

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 2700/15.02.2017  

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind preluarea cotei de  ½ părți asupra unui bun  

imobil – teren situat administrativ  în orașul Ocna Mureș, din domeniul public al Orașului 

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

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 13/2017 am solicitat Consiliului Local al 

Orașului Ocna Mureș transmiterea cote de ½ părți asupra bunului imobil - terenului înscris în 

suprafață de 10626 mp, situate administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n., din 

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

Mureș, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în 

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

Prin Hotărârea nr. 17/2017, Consiliul Local al Orașului Ocna Mureș a aprobat 

transmiterii cotei de ½  părți asupra unui teren, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și 

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

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

bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș” 

Bunul imobil – teren cu categoria de folosință curți, construcții - este format din două 

loturi. Lotul I înscris în CF 79103 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79103, în suprafață de 5328 mp 

și Lotul II înscris în CF 79104 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79104, în suprafață de 5328 mp, este 

situate administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n.  

În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 9 alin. 4 din 

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, care prevede că „trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi 

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

respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local, declarându-se 

din bun de interes public local în bun de interes public judeţean”, ale art. 91 alin. 1 lit. c din 

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

ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului, propun adoptarea proiectul de hotărâre în forma prezentată, care include 

și modificarea în mod corespunzător a Inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public al 

Judeţului Alba. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Octavian NEAG 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea instituirii unei restricții temporare, parțiale,  

de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H:  

Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 

 

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

Luând în dezbatere: 

    - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea instituirii unei 

restricții temporare, parțiale, de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu 

Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 

   - raportul de specialitate nr. 2761/16 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

         -  adresa Primăriei Ighiu nr. 1282/8 februarie 2017, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 2568 din 13 februarie 2017; 

         - adresa Primăriei Cricău nr. 406/2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 2580 din 13 februarie 2017; 

         - solicitarea nr. 2572 din 13 februarie 2017 a Consiliului Județean Alba către Inspectoratul 

de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

         - avizul  nr. 42714 din 15 februarie 2017al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2755 

din 16 februarie 2017;   

           Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. f  și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 12 din Legea nr. 

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

          - art. 41 și art. 44 alin. 2 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 5 alin. 1 și alin. 7 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 3 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006  cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă instituirea unei restricții temporare, parțiale, de circulație pe un sector al 

drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard 

Ighiu (DN 74), prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Direcția amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Transporturilor, Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, 

Consiliului local al comunei Cricău, Consiliului local al comunei Galda de Jos, Consiliului local 

al comunei Ighiu, Consiliului local al comunei Sîntimbru, Direcției juridică si relații publice, 

Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

                                                         AVIZAT 

         VICEPREŞEDINTE,               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                       Alin Florin CUCUI               Vasile BUMBU    
Înregistrat cu nr. 65 

Alba Iulia, 16  februarie 2017 



 Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba  nr. 65/16 februarie 2017 

                                                                         

 

 

SECTOR DE DRUM  JUDEȚEAN ASUPRA CĂRUIA  

SE INSTITUIE RESTRICȚIE TEMPORARĂ, PARȚIALĂ, 

 DE CIRCULAȚIE 

 

 

DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 

  

de la km 2+375 la km 18+210 pe distanța de 15+835 km  

între intersecția (DN1) Galda de Jos  și  Gara Șard Ighiu (DN74) 

 

Se instituie: 

- restricție temporară de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to în 

perioada 24 februarie 2017 – 24 februarie 2018, cu excepția riveranilor; 

- la capetele sectorului de drum restricționat se vor instala: indicator rutier de formă rotundă 

indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 to 

însoțit de indicatorul rutier adițional de formă pătrată indicativ P18 de specificație CU 

EXCEPȚIA RIVERANILOR; 

- informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe drumul 

județean DJ 107H: de la km 2+375 la km 18+210 pe distanța de 15+835 km, între intersecția 

(DN1) Galda de Jos și  Gara Șard Ighiu (DN74), vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe 

site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și vor fi comunicate Inspectoratului de 

Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba și  Ministerului Transporturilor; 

- alternativa de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate sa respecte restricțiile 

propuse, este traseul drumului național DN 74 – Alba Iulia – DN 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea instituirii unor restricții temporare, 

parțiale, de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H:  

Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 

 

Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 

reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.  

Conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate publică și/sau 

de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerintelor generale 

de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile publice sunt 

proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal 

constituite. 

Prin adresa nr. 1282/8 februarie 2017 (înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 2568/13 februarie 2017), Primăria comunei Ighiu ne comunică sesizările unui grup 

de locuitori ai satului Şard, care domiciliază de-a lungul drumului judeţean DJ 107H, cu privire 

la prejudicii grave aduse drumului județean şi locuinţelor amplasate de-a lungul acestui drum, de 

către vehicule de tonaj care tranzitează în ultima perioadă localitatea, solicitând măsuri urgente 

de restricţionare a tonajului.  

De asemenea, Primăria comunei Cricău, prin adresa nr. 406/2017 (înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2580/13 februarie2017), ne sesizează cu privire la 

tranzitarea intensă a vehiculelor de tonaj pe drumul DJ 107H, fiind astfel adus un disconfort 

cetăţenilor şi prejudicii locuinţelor amplasate de-a lungul acestui drum, solicitând totodată  

măsuri de restricţionare a tonajului pe raza localităţilor Craiva şi Cricău. 

În urma deplasării în teren, în perioada 11-15 februarie 2017 s-a constatat un trafic intens 

pe sectorul drumului județean DJ 107H și anume, de la intersecția DN1 - Galda de Jos - Cricău - 

Ighiu - Șard  - Gara Șard Ighiu (DN74,) între km 2+375 până la km 18+210, trafic datorat 

transportului cu produse de balastieră și/sau carieră de către unii  transportatori de tranzit, care 

circulă cu vehicule ce depășesc masele totale maxime admise în circulație și punând în pericol 

capacitatea portantă a drumului respectiv. 

Pe segmentul de drum județean DJ 107H : intersecție DN1 - Galda de Jos - Cricău - Ighiu 

- Șard  - Gara Șard Ighiu (DN74) de la km 2+375 până la km 18+210, care traversează localități 

cu locuințe apropiate de zona de siguranță a acestuia, întrucât locuințele sunt  puse în pericol de a 

se degrada (chiar și în situația unui trafic de tonaj corespunzător din punct de vedere legal al 

maselor maxime admise și a dimensiunilor de gabarit), din cauza intensității și frecvenței 

vehiculelor de tonaj care îl utilizează pentru tranzit în special cu produse de balastieră și/sau 

carieră, care nu au destinație și/sau puncte de descărcare pe acest segment de drum, consider 

necesară instituirea de restricții temporare parțiale de circulație. 

Pentru buna desfășurare a activităților economice și serviciilor în aceste zone și pentru a 

nu fi îngrădită circulația vehiculelor ce au încărcare și descărcare la persoanele fizice și juridice 

care își desfășoară activitatea pe raza administrativ teritorială cu acces la drumul județean 

DJ107H, supus protecției de la km 2+375 până la km 18+210, pe acest sector de drum județean 

accesul nu va fi restricționat riveranilor. 

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

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

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 65 din 16 februarie  2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Alin Florin CUCUI 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 2761 /16.02.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea instituirii unor restricții temporare, 

parțiale, de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H:  

Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 

 

 

Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 

reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor. 

Conform art. 3 lit. a) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate 

publică și/sau de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii 

cerințelor generale de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile 

publice sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse 

legal constituite. 

Conform art. 22 din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, administrarea drumurilor județene se 

asigură de către consiliile județene. Fac excepție sectoarele de drumuri județene, situate în 

intravilanul localităților urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, care 

sunt în administrarea consiliilor locale respective. 

Drumul județean DJ 107H face parte din proprietatea publică a județului conform art. 7 

din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, dar nu permite preluarea traficului de tranzit în comparație cu drumurile 

naționale care sunt proiectate pentru o capacitate portantă în acest sens. 

Traficul intens constatat pe sectorul drumului județean DJ 107H și anume de la 

intersecția DN1 - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Șard  - Gara Șard Ighiu (DN74) de la km 2+375 

până la km 18+210, trafic datorat transportului cu produse de balastieră și/sau carieră de către 

unii  transportatori de tranzit, care circulă cu vehicule ce depășesc masele totale maxime admise 

în circulație, pune în pericol capacitatea portantă a drumului respectiv. Desemenea vehiculele de 

tonaj care utilizează pentru tranzit sectorul respectiv de drum, în special cu produse de balastieră 

și/sau carieră ce nu au destinație de descărcare pe acest segment de drum, folosesc ca rută de 

întoarcere după descărcare tot acest segment de drum propus restricției, vehicule care constructiv 

prin masa proprie și gabarit aflate în circulație duc la  producerea de vibrații, vibrații care în 

localități se transmit imobilelor amplasate în zona drumului județean. 

Conform art. 44 alin. (2),  din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia “Pentru 

protecţia unor sectoare de drumuri, administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, 

semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, 

masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv ....”, 

pentru protecția sectorului drumului județean DJ 107H și anume de la intersecția DN1 - Galda de 

Jos - Cricău - Ighiu - Șard  - Gara Șard Ighiu (DN74) de la km 2+375 până la km 18+210, 

propun instituirea de restricții de circulație ce vor fi semnalizate corespunzător, propunere care 

s-a înaintat Serviciului Poliției Rutiere Alba prin adresa cu nr. 2572/VII/F/8/13.02.2017, și 

înregistrată la Inspectoratul de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba sub nr. 

42713 din 14.02.2017. Ca răspuns la propunerea înaintată de Consiliul Județean Alba s-a emis 

avizul  nr. 42714 din 15.02.2017 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției 

Rutiere Alba, înregistrat la Consiliul Județean Alba sub nr. 2755 din 16.02.2017. 

Pentru buna desfășurare a activităților economice și serviciilor în aceste zone și pentru a 

nu se îngrădi circulația vehiculelor ce au încărcare și descărcare la persoanele fizice și juridice ce 

își desfășoară activitățile pe razele administrativ teritoriale cu acces la drumul județean DJ107H 

supus protecției de la km 2+375 până la km 18+210, pe acest sector de drum județean accesul nu 

va fi restricționat riveranilor. 



Circulația vehiculelor considerate riverane se face pe baza documentelor de transport 

atunci când vehiculul este cu încărcătură, iar din aceste documente trebuie să reiese că punctele 

de încărcare și/sau descărcare au acces la segmentul de drum județean supus restricției. În cazul 

vehiculelor fără încărcătură dar care depășesc 7,5 to masa proprie din construcție și gabarit, vor 

fi considerate riverane pe baza altor documente conforme cu legile în vigoare, din care să reiese 

că vehiculele aparțin persoanelor fizice și/sau juridice ce își desfășoară activitățile pe razele 

administrativ teritoriale cu acces la drumul județean supus protecției, inclusiv sediu social și/sau 

domiciliu. 

Riveranii au însă obligația de a respecta art. 41 alin. (1) - (34) din Ordonanța de Guvern 

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

prin care sunt reglementate efectuarea transporturilor cu vehiculele rutiere privind depășirea 

masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime 

admise prevăzute în anexele nr. 2 și 3 din Ordonanță.      

Sectorul de drum județean DJ 107H intersecție DN1 - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - 

Șard  - Gara Șard Ighiu (DN74) de la km 2+375 până la km 18+210, supus pentru protecție prin 

limitarea traficului de tonaj la maximum 7,5 to cu excepția riveranilor, va fi semnalizat 

conform art. 40 alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și  STAS SR 1848 - Semnalizare rutieră, cu 

următoarele tipuri de indicatoare rutiere: indicator de formă rotunda indicativ C18 cu 

semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 To însoțit de indicatorul 

de forma pătrată indicativ P18 prin specificația CU EXCEPȚIA RIVERANILOR. 

Alternativa de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate sa respecte 

restricțiile propuse, este traseul drumului național DN 74 – Alba Iulia – DN 1. 

Sectorul de drum județean pentru care sunt propuse restricții temporare parțiale de 

circulație este cuprins în Anexa, parte integrantă a proiectului de hotarare. 

Art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin dispozițiile art. 44, precizează că proiectele de 

hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean nu pot fi dezbătute dacă nu sunt 

însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. 

  În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. 

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

completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

gestionarea patrimoniului judeţului, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Sebastian POHONȚU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții  

ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna februarie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei și a Statului de funcții ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 2599/14 februarie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 72/27 ianuarie 2017 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 1576/30 ianuarie 2017; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările și 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; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Teatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba 

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

 Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Teatrului de Păpuși “Prichindel” 

Alba Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

Art. 3. Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 171 din 29 septembrie 2016 și nr. 230 

din 29 noiembrie 2016 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia vor duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relații publice și Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

   

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr.  56 

Alba Iulia,  14 februarie 2017 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

 Consiliului Județean Alba nr. 56/14 februarie 2017 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL TEATRULUI DE PĂPUȘI "PRICHINDEL" ALBA IULIA 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcției 

Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

 T O T A L
  28 

 Din care   

1 Contabil șef S 1 

 SERVICIUL ARTISTIC - SCENĂ  1 

2 Șef  serviciu artistic - scenă  S 1 
 COMPARTIMENTUL ARTISTIC  8 

3-6 Actor teatru/ mânuitor păpuși marionete – gradul I                                                 S 4 

7 Actor teatru/ mânuitor păpuși marionete gradul II S 1 

8-10 Actor teatru/ mânuitor păpuși marionete  debutant
 

S 3 

 COMPARTIMENTUL SCENĂ  6 

11 Regizor scenă (culise) – gradul I S 1 

12 Operator lumini - gradul I 
*) S 1 

13 Maestru lumini - I M 1 

14 Maestru sunet – I M 1 

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

 COMPARTIMENTUL PRODUCȚIE, APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV   5 

17 Muncitor (tâmplar)- I M 1 

18 Muncitor (croitor)– I M 1 

19 Muncitor – I M 1 

20 Plasator sală 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 

 3 

26 Inspector de specialitate –gradul I S 1 

27 Referent de specialitate - gradul I S 1 

28 Consilier juridic – gradul II S 1 
*
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 2132/2011, 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel Alba Iulia” va solicita, în acest sens, modificarea statului de funcţii.     

    

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 



Anexa nr. 1 la  Proiectul de hotărâre  

A Consiliului Județean Alba nr. 56/14 februarie 2017 

ORGANIGRAMA   

TEATRULUI  DE PĂPUȘI „PRICHINDEL” ALBA IULIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL                

                                                                       Avizat, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

PREŞEDINTE          

 

                                                    

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  

Organigramei și a Statului de funcții ale Teatrului de Păpuși  „Prichindel” Alba Iulia 

 

 

 

Organigrama Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 171/29 septembrie 2016, iar statul de funcții a fost aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 230/29 noiembrie 2016, cu un număr total de 28 

posturi. 

Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia prin adresa nr. 72/27 ianuarie 2017 înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 1576/30 ianuarie 2017, solicită modificarea 

Organigramei și a Statului de funcții, în sensul transformării unor posturi vacante. 

Solicitarea este motivată pe faptul că pentru postul de consilier juridic și unele posturi de 

actori pentru care a fost organizat concurs de recrutare, nici un candidat nu a obținut punctajul 

necesar pentru a promova concursul, motiv pentru care conducerea teatrului consideră că, pentru 

a putea motiva potențialii candidați este necesară transformarea unor posturi vacante. 

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

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

organigrama și statul de funcții ale instituțiilor și serviciilor publice județene din subordine se 

aprobă prin hotărâre a consiliului județean, fapt pentru care am inițiat, proiectul de hotărâre, 

înregistrat cu numărul 56 din 14 februarie 2017.          

 

 

PREŞEDINTE 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 2599/14.02.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de 

funcții  ale Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia 

 

 

 

  Prin adresa nr. 72/27.01.2017 conducerea Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia, a 

solicitat transformarea unor posturi vacante pentru o mai bună funcționare a compartimentelor 

din cadrul instituției, după cum urmează: 

- transformarea unui post vacant de actor mânuitor păpușimarionete gradul I în actor 

mânuitor păpușimarionete grad debutant; 

- desființarea unui post vacant de actor teatru gradul I de la Compartimentul artistic 

- înființarea unui post de maestru lumini treapta I la Compartimentul scenă; 

- desființarea postului vacant de referent de specialitate gradul I cu 0,5 normă de la 

Compartimentul contabilitate financiar, resurse umane, juridic; 

- transformarea postului vacant de consilier juridic gradul II cu 0,5 normă de la 

Compartimentul contabilitate financiar, resurse umane, juridic și formarea într-un post de 

consilier juridic gradul II cu normă întreagă. 

Propunerile făcute se încadrează în numărul maxim de posturi aprobat, respectiv 28 

posturi.  

De asemenea se propune ca posturile de actor să fie redenumite conform Legii nr. 

284/2010 în actor teatru/mânuitor păpușimarionete, astfel încât să cuprindă și specializarea de 

actor teatru și cea de actor mânuitor păpușimarionete, pentru a asigura o varietate a spectacolelor 

puse în scenă de către instituție. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

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

judeţean aprobă prin hotărâre organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean din subordine.  

Având in vedere cele ce preced, propun aprobarea modificării Organigramei și a Statului 

de funcții ale Teatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba Iulia. 

 

 

Sef birou, 

Suciu Horațiu Zaharia 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special  

preuniversitar de stat şi învăţământ special liceal şi special postliceal  

din Judeţul Alba, pentru anul şcolar 2017- 2018 

 

 

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

 Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ special preuniversitar de stat şi învăţământ special liceal şi special 

postliceal din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2017- 2018; 

  - raportul de specialitate nr. 2816/16 februarie 2017 al Compartimentului Unităţi de 

asistenţă medicală, socială şi învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

Văzând: 

  - adresa nr. 547 din 11 ianuarie 2017 a Consiliului Județean Alba - Compartimentul Unităţi 

de asistenţă medicală, socială şi învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

  - avizul conform nr. 280/74/16 ianuarie 2017 al Inspectoratului Școlar Judeţean Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2619/14 februarie 2017;  

 Având în vedere prevederile: 

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

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

- art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului educației, cercetării tineretului și sportului nr. 5573 din 7 

octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

învăţământului special şi special integrat (art. 56 , 84, 102-103); 

-  Ordinului ministrului educației, cercetării tineretului și sportului nr. 5555 din 7 

octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor 

judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională; 

- Ordinului ministrului educației naționale nr. 3218 din 21 martie 2014 privind 

aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special şi a notei de 

fundamentare privind elaborarea acestora; 

 - Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.777 din 22 

noiembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 

pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi 

în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018; 

 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 Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special preuniversitar de 

stat şi învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2017- 

2018, conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art. 2. Se aprobă Lista instituțiilor din judeţul Alba care beneficiază de finanțare integrală 

din bugetul local al Județului Alba, pentru anul şcolar 2017- 2018, conform anexei nr. 2 - parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete și Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială şi învăţământ special din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Inspectoratului Școlar Judeţean Alba, Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, 

unităților de învățământ menționate în anexa nr. 1, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete și Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 64 

Alba Iulia,  16 februarie 2017   



Anexa nr. 1 la la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba  nr. 64/16 februarie 2017 

 

  

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special  

preuniversitar de stat şi învăţământ special liceal şi special postliceal  

din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2017 – 2018 

 

   Nr. 

crt. 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Modalitatea de finanțare din bugetul 

județului Alba 

1 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă  

Alba Iulia 

Finanțare integrală din bugetul  

local al Județului Alba 

2 

Seminarul Teologic „Sf. Simion Ștefan”  

Alba Iulia 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

3 

Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa”  

Alba Iulia 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

4 

Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”  

Alba Iulia 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

5 

Colegiul Național „Titu Maiorescu”  

Aiud 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

6 

Colegiul „Bethlen Gabor”  

Aiud 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

7 

Școala Gimnazială „Axente Sever”  

Aiud 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

8 

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” 

Ciumbrud 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

9 

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu”  

Blaj 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

10 

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu”  

Sebeş  

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

11 

Liceul Tehnologic  

Sebeș 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

12 

Liceul „Horea Cloșca și Crișan”  

Abrud 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

13 

Școala Gimnazială  

Cîmpeni 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

14 

Școala Gimnazială „Singidava”  

Cugir 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

15 

Școala Gimnazială „Iosif Pervain”  

Cugir 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

16 

Liceul Teoretic  

Teiuș 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

17 

Liceul „Corneliu Medrea”  

Zlatna 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

18 

Școala Gimnazială  

Gîrbova 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

19 

Școala Gimnazială „Petru Șpan”  

Lupșa 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

20 

Școala Gimnazială  

Stremț 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

21 

Școala Gimnazială  

Șpring 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 



Anexa nr. 2 la la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba  nr. 64/16 februarie 2017 

 

  

Lista instituțiilor din judeţul Alba care beneficiază de finanțare integrală  

din bugetul local al Județului Alba, pentru anul şcolar 2017- 2018 

   Nr. 

crt. 
Instituția 

Modalitatea de finanțare din 

bugetul județului Alba 

1 

Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Alba 

Finanțare integrală din bugetul 

local al Județului Alba 

 

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de  

învăţământ special preuniversitar de stat şi învăţământ special liceal şi special  

postliceal din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2017- 2018 

 

 

 Organizarea reţelei şcolare reprezintă procesul de stabilire a unităţilor de învăţământ 

autorizate/acreditate de stat şi particular, care vor funcţiona în anul şcolar următor pe raza unităţii 

administrativ teritoriale, sub coordonarea şi monitorizarea inspectoratului şcolar. 

Conform prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 din 

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

ulterioare, consiliul județean, asigură  cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind educaţia. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 19 alin. 4 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea accesului egal la educaţie 

şi formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al 

inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri 

de învăţământ, fără personalitate juridică – ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate 

juridică – şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii. 

În baza informaţiilor referitoare la cifra de şcolarizare pe anul 2017 – 2018, comunicate 

de către unităţile de învăţământ special preuniversitar de stat din judeţul Alba am transmis 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, propunerea consiliului judeţean privind reţeaua şcolară a 

acestor unităţi de învăţământ special. 

Actul administrativ prin care se stabileşte reţeaua şcolară a judeţului, în urma primirii 

avizului conform, este hotărârea de consiliu judeţean, potrivit prevederilor Ordinul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 

efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 

emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 

pentru anul şcolar 2017 – 2018. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

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

judeţean îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate ale 

consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

128/28 iulie 2016, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, înregistrat cu nr. 

64/16 februarie 2016. 

 

Preşedinte 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul unități de asistență  

medicală, socială, învățământ special 

Nr. 2816/16 februarie 2017 

 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de  

învăţământ special preuniversitar de stat şi învăţământ special liceal şi special  

postliceal din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2017- 2018 

 

 

 

Potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 

completările ulterioare, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 

preuniversitar, respectiv învăţământ special, se organizează de către autorităţile administraţiei 

publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.  

Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de 

către consiliul judeţean, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului 

Educaţiei Naţionale. 

Învăţământul special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, 

liceal şi postliceal, pentru persoane cu Cerințe Educaționale Speciale 

(deficienţe/dizabilităţi/dificultăţi de învăţare, tulburări de limbaj şi comunicare, tulburări 

socioafective şi de comportament) - este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ din 

România, iar finanţarea acestuia, a claselor de învăţământ special, a elevilor din învăţământul 

special, a liceelor cu clase speciale şi a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale 

consiliilor judeţene, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial, potrivit 

art. 110  alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5777/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de 

stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, 

precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2017 – 2018, stipulează faptul că, actul administrativ prin care 

se stabileşte reţeaua şcolară a localităţii/judeţului/sectorului, în urma primirii avizului conform, 

este hotărârea de consiliu local/consiliu judeţean sau dispoziţia primarului/preşedintelui 

consiliului judeţean, după caz, emisă în baza prevederilor legislaţiei în vigoare. 

 Prin adresa nr. 547 din 11 februarie 2017 Consiliul Judeţean Alba a transmis 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba propunerea privind Reţeaua şcolară a unităţilor de 

învăţământ special preuniversitar de stat şi învăţământ special liceal şi special postliceal din 

judeţul Alba, pentru anul şcolar 2017- 2018, în urma consultării cu unităţile de învăţământ din 

judeţ şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

  Inspectoratul Școlar Judeţean Alba prin adresa nr. 280/74/16 ianuarie 2017 (înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2619/14 februarie 2017) a transmis Avizul 

conform nr. 280/74/16 ianuarie 2017 din care reies următoarele: 

În anul 2017 se finanţează din bugetul local: 

- integral o unitate de învăţământ special, respectiv Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Alba Iulia şi o unitate conexă a învățământului preuniversitar, Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

- clase integrate de învăţământ special şi învăţământ la domiciliu din cadrul a 18 structuri 

de învăţământ preuniversitar special, cu clase speciale integrate în învăţământul de masă şi 

învăţământ la domiciliu, respectiv: Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş, Şcoala 



Gimnazială „Axente Sever” Aiud, Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj, Liceul „Horea, 

Cloşca şi Crişan” Abrud, Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna, Şcoala Gimnazială „Singidava” 

Cugir, Şcoala Gimnazială „Iosif Pervian” Cugir, Colegiul Naţional „T. Maiorescu” Aiud, Liceul 

Tehnologic Sebeş, Şcoala Gimnazială Stremţ, Liceul Teoretic Teiuş, Şcoala Gimnazială 

Cîmpeni, Colegiul Naţional „Bethlem Gabor” Aiud, Şcoala Gimnazială „Dr. Petru Span” Lupşa, 

Şcoala Gimnazială Şpring, Şcoala Gimnazială Gârbova, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. 

Simion Ştefan” Alba Iulia; 

- 5 structuri din învăţămîntul special profesional si tehnic: Colegiul Tehnic „Alexandru 

Domsa” Alba Iulia, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia, Liceul Tehnologic Agricol 

„Alexandru Borza” Ciumbrud, Liceu Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj , Liceul „Corneliu 

Medrea” Zlatna. 

Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte 

atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate ale consiliului judeţean, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

Trebuie menţionat, de asemenea, că învăţământul special se realizează pe baza principiilor 

învăţământului democratic, a dreptului la educaţie diferenţiată şi la pluralism educaţional, a 

drepturilor egale ale cetăţenilor României de a avea acces la toate nivelurile şi formele de 

învăţământ indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, naţionalitate, apartenenţă 

politică sau religioasă sau vreo altă îngrădire ce ar putea constitui o discriminare. 

 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, considerăm a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de 

hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special preuniversitar de stat 

şi învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2017- 2018, 

înregistrat cu nr. 64/14 februarie 2017. 

 

 

 

SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Redactat 

ȚIMONEA CAMELIA MIRELA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a Colegiului Director al   

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016 

 

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

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării 

componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 123/28 iulie 

2016; 

- raportul de specialitate nr. 2155/13 februarie 2017 al Compartimentului unități de 

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

Alba; 

- adresa nr. 603/20 ianuarie 2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 1794/1 februarie 

2017 ; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 123/28 iulie 

2016 privind aprobarea componenței nominale a  Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

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

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

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 - art. 6 și art. 7 alin. 1 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin H.G. nr. 1434/2004, 

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 componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016 în sensul nominalizării doamnei Popa Elisaveta – șef centru 

la Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos în calitate de membru.  

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

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

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

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,  Colegiului Director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, doamnei Popa Elisaveta, Direcţiei 

juridică și relații publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

Înregistrat cu nr. 54 

Alba Iulia,  14 februarie 2017   

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

   

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a 

Colegiului Director al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016 

  

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul – cadru de organizare şi 

funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin H.G. nr. 

1434/2004, cu modificările şi completările ulterioare, „Colegiul director al Direcției generale 

este compus din directorul general sau, dupa caz, directorul executiv, directorii adjuncți, 

personalul de conducere din cadrul Directiei generale, precum și 3 consilieri județeni ori, după 

caz, locali, având cu precădere studii socioumane, propuși de președintele consiliului județean 

sau, după caz, de primarul sectorului municipiului București.” 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016 a fost aprobată 

componența nominală a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 

 Ședințele colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul 

membrilor săi și a președintelui.  

 În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, colegiul director adoptă hotărâri cu votul majorității 

membrilor prezenți. 

 Ținând cont de faptul că, în permanență apar fluctuații în ceea ce privește, în special, 

personalul de conducere din cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, se 

impun modificări sau completări ale componenței colegiului director, pentru a nu fi afectat 

modul de desfășurare a ședințelor și totodată procesul de adoptare a hotărârilor. 

 Având în vedere sesizarea și solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba cu privire la completarea Colegiului director cu doamna , ca urmare a 

promovării concursului și numirii în funcția de șef centru la Centrul de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică Galda de Jos, în calitate de membru, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 

1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 2016, inițiez proiectul de hotărâre cu 

privire la aprobarea modificării componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016, înregistrat cu nr. 54/14 februarie 2016. 

 

PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul unități de asistență  

medicală, socială, învățământ special 

Nr. 2155/13 februarie 2017 

 

 

 

   

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a 

Colegiului Director al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016 

 

 

 

 Organizarea, funcționarea și atribuțiile colegiului director al direcției generale de 

asistență socială și protecția copilului se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare 

a direcției generale, în conformitate cu prevederile Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin H.G. nr. 

1434/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Colegiul director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului 

general sau, după caz, a directorului executiv al direcției generale de asistență socială și protecția 

copilului, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului 

general sau, după caz, a directorului executiv, a președintelui colegiului director sau a unuia 

dintre directorii adjuncți.  

 Președintele colegiului director este secretarul general al județului, respectiv secretarul 

sectorului municipiului Bucuresti, iar în situația în care președintele colegiului director nu își 

poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul general sau, după caz, de 

directorul executiv al Direcției generale. 

 În ședința ordinară a Consiliului Județean Alba din data de 28 iulie 2016 a fost aprobat 

prin Hotărârea nr. 123/2016 a acestei autorități, componența nominală a Colegiului Director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 A fost stabilită, prin acest act administrativ următoarea componenţă nominală a 

Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba: 

Președinte: Vasile BUMBU   Secretarul Județului Alba 

Locțiitor: Sorin Valerian CHIRILĂ  Director general D.G.A.S.P.C. Alba 

Membri: Nicolae PUȘCĂ   Consilier județean 

  Vasile STĂNESCU   Consilier județean 

  Ioan UȚIU    Consilier județean 

  Dragoș Antoniu CUJEREAN  Director general adjunct D.G.A.S.P.C. Alba 

  Valentin Ioan FRĂCEA  Director general adjunct D.G.A.S.P.C. Alba 

  Mircea CRISTEA   Director executiv D.G.A.S.P.C. Alba 

Membri, personal de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului  
Ioan Mircea ALION   Șef serviciu, Serviciul achiziții, patrimoniu,  

      tehnic și administrativ 

  Viorica CĂLIN   Șef serviciu, Serviciul financiar contabil 

  Nicolae Dan SCHIAU  Șef serviciu, Serviciul Evaluare complexă  

       pentru copii 

  Aurelian Dinu CREIVEAN  Șef serviciu, Serviciul evaluare complexă a  

       persoanelor adulte cu handicap 

  Mirela MÂNDROC   Șef serviciu, Serviciul monitorizare,  

       strategii, programe, proiecte şi ONG 

  Maria HUMUZĂU   Șef serviciu, Serviciul protecţie de tip  



       rezidenţial copii 

  Bazil NISTOR   Șef serviciu, Serviciul protecţia şi sănătatea  

       muncii 

  Vasile POPA    Șef serviciu, Serviciul resurse umane şi  

       gestiunea funcţiei publice 

  Bianca BIC    Șef birou, Biroul telefonul copilului,  

       violenţa în familie, prevenirea şi combaterea  

       exploatării prin muncă 

  Marcela JURCĂ   Șef centru, Centrul de îngrijire şi asistenţă  

       Abrud 

  Gheorghe BORA   Adjunct șef centru, Centrul de îngrijire şi  

       asistenţă Abrud 

  Maria PAULETTI   Șef servicii comunitare, Servicii comunitare  

       pentru protecţia copilului Blaj 

  Alina Elena FEJER   Șef complex de servicii, Complexul de  

       servicii comunitare Aiud 

  George Ioan LUPEA   Șef centru, Centrul maternal pentru 6 cupluri  

       mamă – copil ”Speranţa” Alba Iulia 

  Liviu GIORGIU   Adjunct șef centru, Centrul de recuperare şi  

       reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos 

  Liana Maria MUNTEANU  Șef centru, Centrul de îngrijire şi asistenţă  

       Gîrbova 

 Prin adresa nr. 603/20 ianuarie 2017, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba ne sesizează și solicită completarea Colegiului director cu doamnaPopa Elisaveta, 

ca urmare a promovării concursului și numirii în funcția de  șef centru la Centrul de Recuperare 

și Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos, în calitate de membru. 

 Întrucât ședințele colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din 

numărul membrilor săi și a președintelui și în exercitarea atribuțiilor ce îi revin colegiul director 

adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți, pentru a nu fi afectată activitatea 

colegiului în ceea ce privește cvorumul necesar pentru desfășurarea ședințelor/adoptarea 

hotărârilor, se impune promovarea și aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea 

componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, stabilită initial prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 123/28 

iulie 2016. 

 

 Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, consider a fi oportună și legală inițierea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea modificării componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr. 123/28 iulie 2016,  proiect înregistrat cu nr. 54/14 februarie 2017. 

 

                    

SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Vasile BUMBU                                                                                             



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a  

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba  

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016 

 

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

Luând în dezbatere:  

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016; 

- raportul de specialitate nr. 2156 din 13 februarie 2017 al Compartimentului unități de 

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

Alba; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 146/25 august 2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

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

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

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

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

-  H.G. nr. 927/2016 pentru modificarea H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

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

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

de handicap; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se modifică art. 1 alin. 3-5 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 1. (3) Activitatea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este 

coordonată din punct de vedere metodologic, potrivit art. 90
2
 din Legea nr. 448/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, de către Comisia superioară, care funcționează în 

structura Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. 

    (4) Comisia superioară coordonează metodologic activitatea de evaluare şi 

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

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

privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare; respectarea criteriilor medico-

psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap; respectarea de către 

structurile cu atribuţii în evaluare şi încadrare a instrucţiunilor emise de către aceasta; punerea în 

aplicare a deciziilor de respingere cu propunere de efectuare a unei noi evaluări, emise de Comisia 

superioară. 

     (5) În exercitarea atribuţiilor cu privire la coordonarea metodologică a activităţii de 

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

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

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

psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap; se autosesizează şi 

întreprinde demersurile prevăzute de lege în cazul în care constată abateri repetate de la prevederile 

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200


legale cu privire la evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap; monitorizează activitatea de 

evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată la nivelul serviciilor de evaluare 

complexă şi al comisiilor de evaluare, prin colectarea structurată a informaţiilor din cadrul 

procesului de soluţionare a contestaţiilor sau de reevaluare şi analiza acestora; participă, prin 

membrii acesteia, atunci când este nominalizată, la acţiuni comune de control pe teme vizând 

evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap a persoanelor adulte.” 

Art. II. Se modifică art. 2 alin. 1 și alin. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare 

al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016, urmând a avea următorul cuprins: 

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

adulte cu handicap Alba se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, cu respectarea 

prevederilor art. 85 alin. 4 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare. 

    (7) Membrii comisiei de evaluare, inclusiv președintele, au dreptul, potrivit art. 85 

alin. 7 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la o 

indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu 1% din indemnizația președintelui Consiliului Județean 

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

Art. III. Se modifică art. 17 alin. 4-5 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 17 (4) Dosarul se depune de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul 

legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizația neguvernamentală al cărei 

membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora de către orice persoană care o reprezintă la 

registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura Direcţiei generale de 

asistenţă socială și protecţia copilului Alba. 

   (5) În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, dosarul se depune cu 60 de zile 

înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap.” 

Art. IV. Se modifică art. 34 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016, urmând a avea următorul cuprins: 

 „Art. 34 (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate, potrivit art. 87 

din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în maximum 30 de 

zile, de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.” 

Art. V. Certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate până la data intrării în 

vigoare a H.G. nr. 927/2016 pentru modificarea H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap rămân 

valabile până la sfârșitul perioadei de valabilitate. 

Art. VI. În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 927/2016 pentru 

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

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, comisiile de evaluare au obligația să 

înlocuiască certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, cu termen de valabilitate 

permanent, eliberate până la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern, cu certificate de încadrare 

în grad de handicap în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. VII. Secretarul Județului Alba prin intermediul directorului general al Direcţiei 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba, Direcţiei juridică şi relații publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                    Vasile BUMBU      

                                                                                              

Nr. 63 

Alba Iulia,  14 februarie 2017  



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba  nr. 64/16 februarie 2017 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

 

                               Nr. ...../......... 

 

 

CERTIFICAT 

de încadrare în grad de handicap 

 

 

   Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, constituită în temeiul Legii 

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

cu modificările şi completările ulterioare, evaluând dosarul şi propunerea Serviciului de evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap privind pe domnul/doamna ............................................, 

CNP ............................, având domiciliul în ...................................., str. ................................. nr. ....,  

bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul ......., 

  stabileşte următoarele: 

 

  I. Se încadrează în gradul de handicap*: 

  [] uşor; 

  [] mediu; 

  [] accentuat; 

  [] grav 

  [] grav cu asistent personal. 

 

  II. Nu se încadrează în grad de handicap 

  Motivare ................................................................. 

 

  III. Data dobândirii handicapului** ............, documentul ............ 

 

  IV. Valabilitate***:  [] 12 luni   [] 24 luni   [] permanent 

 

  V. Termen de revizuire**** 

 

  []** Prezentul certificat este eliberat în vederea aplicării prevederilor art. 58 şi 59 din Legea 

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare. 

  Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute 

de Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător 

gradului de handicap stabilit. 

  Certificatul obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea lui în concordanţă cu 

prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

        PREŞEDINTE,             Membri,            Secretar, 

           ..................                                                        ...............                                              ............. 

  ............... 

  ............... 

  ............... 

 
* Se marchează cu X căsuţa corespunzătoare. 

** Se completează, respectiv se marchează cu X, numai pentru persoanele care solicită pensionarea în 

temeiul art. 58 şi 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

*** Se marchează cu X căsuţa corespunzătoare. 

**** Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent. 



 

 

  ANEXA***** 

  la Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ..../.......... 
 

 

   Domnul/Doamna .......................... 

CNP ............................, 

domiciliul în ...................., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ....., 

statut social******: 

[] fără venit; 

[] cu pensie de urmaş; 

[] cu pensie de invaliditate; 

[] cu pensie de limită de vârstă; 

[] salariat; 

[] altele ......................, 

cod boală 

tip handicap ................... 

 

 
***** Anexa are caracter confidenţial şi nu însoţeşte Certificatul de încadrare în grad de handicap. 

****** Se bifează căsuţa corespunzătoare. 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare  

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

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016 

 

 

 

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba este o structură fără 

personalitate juridică ce funcţionează în cadrul Consiliului Judeţean Alba, conform prevederilor 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 229/27 octombrie 2005, când au fost aprobate atât 

componenţa comisiei, cât şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, constituită cu 

avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 146/25 august 2016 a fost aprobat un nou 

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Alba. 

Această comisie desfăşoară o activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor 

adulte în grad de handicap din Judeţul Alba, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor 

persoane, cu respectarea legislaţiei în domeniu. 

Atribuţiile principale din domeniul de activitate al Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap Alba sunt cele prevăzute de art. 87 alin. 1 din Legea nr. 448/2006, republicată. 

Consider că se impune actualizarea regulamentului aprobat în ședința Consiliului Județean 

Alba din data de 25 august 2016, în vederea asigurării continuității procesului complex al 

serviciilor sociale dezvoltate la nivelul judeţului Alba, pentru deservirea grupului defavorizat 

constituit din totalitatea persoanelor cu handicap.  

Vor fi modificate din conținutul Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba doar textele care nu mai sunt în concordanță cu 

prevederile H.G. nr. 927/2016 pentru modificarea H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea 

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

handicap. 

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare 

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

2016, inițiez proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016, înregistrat cu nr. 63/14 februarie 2016. 

 

                    

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul unități de asistență  

medicală, socială, învățământ special 

Nr. 2156/13 februarie 2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare  

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

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016 

 

 

 

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, se organizează și funcţionează, în 

conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea 

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

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

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

Consiliului Judeţean Alba.  

În conformitate cu prevederile art. 85 alin. 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si 

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

ulterioare „încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor cu handicap se face de comisia de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap”, această comisie fiind organul de specialitate al 

consiliului judeţean care desfăşoară activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte 

în grad de handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare în domeniu, precum şi a regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 146/25 august 2016.  

Activitatea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap este coordonată din punct 

de vedere metodologic, potrivit art. 90
2
 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, de către Comisia superioară, care funcționează în structura Autorității 

Naționale pentru Persoanele cu dizabilități. 

Noul Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap Alba, aprobat în ședința Consiliului Județean Alba din data de 25 august 2016 a adus o 

detaliere și o defalcare a atribuțiilor pe fiecare palier, menită să conducă la aplicarea și 

recunoașterea mai ușoară a atribuțiilor și responsabilităților fiecărei persoane implicate în analiza și 

soluționarea dosarelor transmise comisiei, pentru recunoașterea drepturilor care se cuvin 

persoanelor adulte cu handicap.  

Prin H.G. nr. 927/2016 au fost aduse unele modificări H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea 

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

handicap, motiv pentru care se impune adaptarea și alinierea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 146/25 august 2016. 

Vor fi modificate din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 146 

din 25 august 2016 următoarele prevederi, care vor avea conținutul: 

„Art. 1. (3) Activitatea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este 

coordonată din punct de vedere metodologic, potrivit art. 90
2
 din Legea nr. 448/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, de către Comisia superioară, care funcționează în 

structura Autorității Naționale pentru Persoanele cu dizabilități. 

    (4) Comisia superioară coordonează metodologic activitatea de evaluare şi 

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

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

privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare; respectarea criteriilor medico-

psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap; respectarea de către 



structurile cu atribuţii în evaluare şi încadrare a instrucţiunilor emise de către aceasta; punerea în 

aplicare a deciziilor de respingere cu propunere de efectuare a unei noi evaluări, emise de Comisia 

superioară. 

     (5) În exercitarea atribuţiilor cu privire la coordonarea metodologică a activităţii de 

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

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

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

psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap; se autosesizează şi 

întreprinde demersurile prevăzute de lege în cazul în care constată abateri repetate de la prevederile 

legale cu privire la evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap; monitorizează activitatea de 

evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată la nivelul serviciilor de evaluare 

complexă şi al comisiilor de evaluare, prin colectarea structurată a informaţiilor din cadrul 

procesului de soluţionare a contestaţiilor sau de reevaluare şi analiza acestora; participă, prin 

membrii acesteia, atunci când este nominalizată, la acţiuni comune de control pe teme vizând 

evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap a persoanelor adulte.  

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

cu handicap Alba se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, cu respectarea prevederilor 

art. 85 alin. 4 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare. 

    (7) Membrii comisiei de evaluare, inclusiv președintele, au dreptul, potrivit art. 85 

alin. 7 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la o 

indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu 1% din indemnizația președintelui Consiliului Județean 

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

Art. 17 (4) Dosarul se depune de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, 

asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizația neguvernamentală al cărei membru 

este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora de către orice persoană care o reprezintă la 

registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura Direcţiei generale de 

asistenţă socială și protecţia copilului Alba. 

   (5) În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, dosarul se depune cu 60 de zile 

înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap. 

 Art. 34 (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate, potrivit art. 87 

din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în maximum 30 de 

zile, de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.” 

 De asemenea, vor fi aduse completări cu următoarele dispoziții tranzitorii: 

a.) Certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate până la data intrării în 

vigoare a H.G. nr. 927/2016 pentru modificarea H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap rămân 

valabile până la sfârșitul perioadei de valabilitate. 

b.) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 927/2016 pentru 

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

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, comisiile de evaluare au obligația să 

înlocuiască certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, cu termen de valabilitate 

permanent, eliberate până la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern, cu certificate de încadrare 

în grad de handicap în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 

 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, consider a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de hotărâre 

cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 146 

din 25 august 2016, înregistrat cu nr. 63/14 februarie 2017. 

 

                    

SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Vasile BUMBU                                                                                             

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul                  

Aiud – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Crivas Lux  SRL 

 

 

 

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

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Crivas Lux SRL; 

- raportul de specialitate nr. 2356 din 9 februarie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Crivas Lux SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale  pe traseul Aiud - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 2008/3 februarie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 223/8 februarie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Crivas Lux SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

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

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

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

92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25 februarie 2017-

31 decembrie 2018, pe traseul Aiud - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC  Crivas 

Lux SRL, cod de înregistrare fiscală RO15484758, cu sediul în municipiul Sebeș, str. Aviator 

Olteanu, nr. 1, ap. 1, Judeţul Alba.  



Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și 

caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Crivas Lux 

SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de 

transport rutier SC Crivas Lux SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

                     AVIZAT 

     VICEPREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Dumitru FULEA                                       Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 52 

Alba Iulia, 9 februarie 2017 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE    

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Aiud – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Crivas Lux  SRL 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din 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 precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 25/2017. 

La data de 3 februarie 2017, operatorul de transport rutier SC Crivas Lux  SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO15484758, cu sediul în municipiul Sebeș, str. Aviator Olteanu, nr. 1, ap. 1, 

Judeţul Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de actele 

normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud- 

Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 25 februarie 2017-31 decembrie 2018.        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 223/8 februarie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Crivas Lux SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud– 

Alba Iulia, în baza contractului de  prestări servicii nr. 3/1 noiembrie 2017 și a actelor adiționale 

nr. 1 și nr. 3 la contract, încheiate cu  SC VCST Automotive Production Alba SRL, având sediul 

în municipiul Alba Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, Județul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul 

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Crivas Lux SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu 

prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 52 din 9 

februarie 2017. 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr.  2356/09.02.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Aiud – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Crivas Lux  SRL 

  

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută 

transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei 

de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

     Conform dispozițiilor art. 31  alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R. 

     În vederea obținerii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 din actul 

normativ anterior menționat precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din 

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau 

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei  

publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 



Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 2008/3 februarie 

2017, operatorul de transport rutier SC Crivas Lux SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO15484758, cu sediul în municipiul Sebeș, str. Aviator Olteanu, nr. 1, ap.1, Județul Alba, 

solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 

25 februarie 2017-31 decembrie 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 3/1 noiembrie 2012 și actele 

adiționale nr. 1 și nr. 3 la contract, încheiate de către operatorul de transport SC Crivas Lux SRL 

cu SC VCST Automotive Production Alba SRL, având sediul în municipiul Alba Iulia, Calea 

Ciugudului, nr. 9, Județul Alba. 

Contractul are ca obiect asigurarea transportului angajaților SC VCST Automotive 

Production Alba SRL pe ruta Aiud - Alba Iulia și retur, conform graficului de circulație propus 

avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. 

Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, de luni până sâmbătă 

inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Crivas Lux SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

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

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 223/8 februarie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Crivas Lux SRL 

iar prin adresele nr. 1201/25.01.2017 și nr. 571/27.01.2017, Primăria municipiului Aiud, 

respectiv Primăria orașului Teiuș, au acordat aviz pentru utilizarea stațiilor prevăzute în graficul 

de circulație propus. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport-autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 25 

februarie 2017-31 decembrie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier 

solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul                  

Alba Iulia – Sîntimbru, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

 

 

 

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

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Alba Iulia - Sîntimbru, operatorului de transport rutier SC Flamingo 

Travelling SRL; 

- raportul de specialitate nr. 2584 din 14 februarie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea nr. 68/1 februarie 2017 a operatorului de transport rutier SC Flamingo 

Travelling SRL privind eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

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

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2205/7 februarie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 224/8 februarie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling 

SRL în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sîntimbru;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

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

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

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

92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25 februarie 2017-

16 februarie 2018, pe traseul Alba Iulia - Sîntimbru, operatorului de transport rutier SC 

Flamingo Travelling SRL, 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 Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și 

caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Flamingo 

Travelling SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de 

transport rutier SC Flamingo Travelling SRL, Direcţiei Juridică şi Relații Publice și 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                     AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                            Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 55 

Alba Iulia, 14  februarie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE    

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Alba Iulia – Sîntimbru, 

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din 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 precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 25/2017. 

La data de 7 februarie 2017, operatorul de transport rutier SC Travelling  SRL, cod de 

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

5, ap. 64, Judeţul Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută 

de art. 31 din actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Alba Iulia - Sîntimbru, cu valabilitate în perioada 25 februarie 2017-16 

februarie 2018.        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 224/8 februarie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Alba Iulia - Sîntimbru, în baza contractului de  prestări servicii nr. 112/30 ianuarie 2017, 

încheiat cu  SC 4 Speed SRL, cu sediul în loc. Sîntimbru, DN1, km 387+325,  Județul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul 

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Flamingo Travelling SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în 

conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 55 din  14 

februarie 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 2584/14.02.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Alba Iulia – Sîntimbru,  

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

  

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută 

transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei 

de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

     Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R. 

     În vederea obținerii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului 

normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din 

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau 

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 



compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei 

publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 

Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea nr. 68/1 februarie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

sub nr. 2205/7 februarie 2017, operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL, cod 

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

ap. 64, Județul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

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

Sîntimbru, cu valabilitate în perioada 25 februarie 2017-16 februarie 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 112/30 ianuarie 2017, încheiat 

între operatorul de transport SC Flamingo Travelling SRL și SC 4 Speed SRL, cu sediul în loc. 

Sîntimbru, DN1, km 387+325, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului angajaților 

SC 4 Speed SRL pe ruta Alba Iulia-Sîntimbru și retur, conform graficului de circulație propus 

avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. 

Graficul de circulație propus prevede efectuarea unei curse zilnic dus/întors, de luni până 

sâmbătă inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Flamingo Travelling SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

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

Sîntimbru, a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a 

constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 224/8 februarie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Flamingo 

Travelling SRL iar prin adresa nr. 12752/13 februarie 2017, Primăria municipiului Alba Iulia a 

acordat aviz pentru utilizarea stației din graficul de circulație propus. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport-autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 25 

februarie 2017-16 februrie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier 

solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 

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

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

nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016, nr. 61/2016, nr. 115/2016 și nr. 241/2016 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

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

transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008- 2013, în judeţul 

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

nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016 , nr. 61/2016, 

nr. 115/2016 și nr. 241/2016; 

- raportul de specialitate nr. 2487 din 13 februarie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresele nr. 64/12 ianuarie 2017 și nr. 240/9 februarie 2017 ale Primăriei comunei 

Ohaba privind solicitarea de actualizare a programului de transport județean pe traseul cod 046: 

Alba Iulia - Ohaba, înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 769/16 ianuarie 

2017 și nr. 2362/9 februarie 2017;  

- adresa nr. 58/9 februarie 2017 a operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

privind solicitarea de actualizare a programului de transport județean pe traseele cod 044: Alba 

Iulia - Coșlariu - Blaj, cod 049: Vingard-Ghirbom - Alba Iulia, cod 051: Alba Iulia - Blandiana - 

Acmariu, cod 078: Cugir - Vințu de Jos - Alba Iulia, cod 079: Cugir - Săliștea, cod 081: Cugir - 

Vințu de Jos-Sebeș, cod 083: Sebeș - Daia Română, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu  nr. 2462/10 februarie 2017; 

       Ținând cont de prevederile: 

- art. 15 lit. c d și g și art. 37 lit. b din Regulamentul serviciului de de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 69 din 27 martie 2008; 

       - Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru 

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

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

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

       Având în vedere prevederile: 

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

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

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

serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

  - art. 4 lit. e și art. 17 lit. c d și g din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

 

 

 

 



HOTĂRÂRE: 

 

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

curse regulate pentru perioada 01.07.2008-31.12.2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin 

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

111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016, nr. 61/2016, nr. 115/2016 și nr. 241/2016, 

prin modificarea numărului de curse și a unor ore din graficele de circulație ale traseelor cod 

044: Alba Iulia - Coșlariu - Blaj, cod 049: Vingard-Ghirbom - Alba Iulia, cod 051: Alba Iulia - 

Blandiana - Acmariu, cod 078: Cugir -Vințu de Jos - Alba Iulia, cod 079: Cugir - Săliștea, cod 

081: Cugir - Vințu de Jos-Sebeș, cod 083: Sebeș - Daia Română și cod 046: Alba Iulia - Ohaba 

(neatribuit în 10 ședințe de atribuire), potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

       Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Teritoriale A.R.R. Alba, Primăriei comunei Ohaba, operatorului de transport rutier SC Livio 

Dario SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                                                        AVIZAT 

     VICEPREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Dumitru FULEA                                       Vasile BUMBU        

                                                                                                 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 53 

Alba Iulia, 13 februarie 2017 

 



Anexa  la Proiectul de hotărâre  

                                                                                                                                           a  Consiliului Județean Alba nr. 53 /13 ianuarie  2017     

 

MODIFICARE NUMĂR DE CURSE /ORE DIN GRAFICELE DE CIRCULAȚIE 

 
Nr. 

ofer- 

tă 

Nr. 

gru-

pă 

Cod 

tra- 

seu 

A B C Km 

pe 

sens 

Nr. 

curse 

planificate 

Capacitate 

minimă 

de 

transport 

(locuri) 

Nr. vehicule 

necesare 

Program circulaţie Zilele în 

care 

circulă Autog. 

/loc. 

Localitate 

intermediară 

Autog. 

/loc. 

active rezer- 

ve 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

 

 

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

17 17 044 Alba Iulia Coşlariu Blaj 38 6 23 2 1 05:00 06:10 06:20 07:30 1,2,3,4,5,6 

           07:00 08:10 05:45 06:55 1,2,3,4,5,6 

           10:00 11:10 11:15 12:25 1,2,3,4,5,6 

           12:30 13:40 08:30 09:40 1,2,3,4,5,6,7 

           15:30 16:40 16:45 17:55 1,2,3,4,5,6,7 

           18:00 19:10 14:00 15:10 1,2,3,4,5,6,7 

19 19 046 Alba Iulia  Ohaba 33 2 10 1  16:30 17:30 - - 5 

           - - 15:00 16:00 7 

20 20 049 Vingard Ghirbom Alba Iulia 29 6 23 2 1 05:20 06:30 07:40 08:50 1,2,3,4,5,6,7 

           06:40 07:50 14:45 15:55 1,2,3,4,5 

           09:15 10:25 11:15 12:25 2 

           13:00 14:10 16:30 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

           17:30 18:40 19:30 20:40 1,2,3,4,5,6,7 

           21:00 22:10 23:30 00:40 1,2,3,4,5 

22 22 051 Alba Iulia Blandiana Acmariu 28 4 10 1 1 07:20 08:00 05:30 06:10 1,2,3,4,5,6,7 

           13:15 13:55 08:00 08:40 1,2,3,4,5 

           15:45 16:25 14:00 15:40 1,2,3,4,5,6 

           19:20 20:00 18:00 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

26 26 078 Cugir Vinţu de Jos Alba Iulia 40 16 23 2 1 06:00 06:45 07:00 07:45 1,2,3,4,5 

           06:40 07:25 07:30 08:15 1,2,3,4,5 

           07:00 07:45 08:00 08:45 1,2,3,4,5,6,7 

           08.00 08:45 09:00 09:45 1,2,3,4,5 

           09:00 09:45 10:00 10:45 1,2,3,4,5,6,7 

           10:00 10:45 11:00 11:45 1,2,3,4,5 

           11:00 11:45 12:00 12:45 1,2,3,4,5,6,7 

           12:00 12:45 13:00 13:45 1,2,3,4,5 

           13:00 13:45 14:00 14:45 1,2,3,4,5 

           14:00 14:45 15:00 15:45 1,2,3,4,5 

           15:00 15:45 16:00 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

           16:00 16:45 17:00 17:45 1,2,3,4,5 

           17:00 17:45 18:00 18:45 1,2,3,4,5,6,7 

           18:00 18:45 19:00 19:45 1,2,3,4,5 

           19:00 19:45 20:00 20:45 1,2,3,4,5,6,7 



           21:00 21:45 06:00 06:45 1, 2, 3, 4, 5 

26 26 079 Cugir  Săliştea 25 8 23 2  06:40 07:15 06:00 06:35 1,2,3,4,5 

           08:00 08:35 07:15 07:50 1,2,3,4,5 

           12:00 12:35 09:00 09:35 1,2,3,4,5 

           11:55 12:30 07:00 

 

07:35 6,7 

(circulă până la 

UMC II) 

           14:00 14:35 07:15 07:50 1,2,3,4,5 

(in per. curs. 

șc). 

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

(circulă până la 
UMC II) 

           17:15 17:40 21:30 22:05 1,2,3,4,5 

  

 

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

(circulă până la 

UMC II) 

26 26 081 Cugir Vinţu de Jos Sebeş 34 7 23 1 1 06:00 06:45 07:00 07:45 1,2,3,4,5 

           08:30 09:15 09:30 10:15 1,2,3,4,5,6,7 

           10:30 11:15 11:30 12:15 1,2,3,4,5 

           12:30 13:15 13:30 14:15 1,2,3,4,5, 6,7 

           15:15 16:00 16:30 17:15 1,2,3,4,5 6,7 

           17:30 18:15 18:30 19:15 1,2,3,4,5 

           22:00 22:45 23:00 23:45 1,2,3,4,5 

27 27 083 Sebeş  Daia Română 10 19 10 3 1 05:45 06:00 05:30 05:45 1,2,3,4,5 

           06:20 06:35 06:00 06:15 1,2,3,4,5,6 

           06:50 07:05 06:30 06:45 1,2,3,4,5,6,7 

           07:30 

 

07:45 07:10 07:25 1,2,3,4,5 

(în per. curs. 

şcolare.) 

           08:00 08:15 07:30 07:45 1,2,3,4,5 

           09:00 09:15 08:30 08:45 1,2,3,4,5,6,7 

           10:00 10:15 09:30 09:45 1,2,3,4,5 

           11:00 11:15 10:30 10:45 1,2,3,4,5 

           12:00 12:15 11:30 11:45 1,2,3,4,5 

           14:00 14:15 13:30 13:45 1,2,3,4,5 

           13:30 13:45 13:00 13:15 1,2,3,4,5 

           14:30 14:45 14:00 14:15 1,2,3,4,5,6,7 

           15:30 15:45 15:00 15:15 1,2,3,4,5,6 

           16:15 16:30 15:45 16:00 1,2,3,4,5 

           18:00 18:15 17:30 17.45 1,2,3,4,5 

           19:00 19:15 18:30 18:45 1,2,3,4,5 

           20:15 20:30 20:20 20:35 

 

1,2,3,4,5 

( în per.curs. 

şcolare) 

           22:30 22:45 21:30 21:45 1,2,3,4,5 

           23:15 23:30 22:45 23:00 1,2,3,4,5 

NOTA: modificările sunt reprezentate boldit și subliniat. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de 

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

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

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

și nr. 241/2016 

 

 

Una dintre atribuţiile conferite consiliilor judeţene de Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, se referă la actualizarea periodică a 

traseelor și a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei. 

Această atribuţie este reglementată de art. 17 alin. 1 lit. c din legea mai sus menționată. 

În conformitate cu art. 17 lit. c și d din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative 

nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, programul de transport judeţean poate fi 

actualizat în perioada de valabilitate, prin modificarea numărului de curse și a orelor din 

graficele de circulație iar potrivit art. 17 lit. g din același act normativ, un traseu care nu a fost 

atribuit în două ședințe de atribuire poate fi actualizat. 

Prin adresele nr. 64/12 ianuarie 2017 și nr. 240/8 februarie 2017, înregistrate la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 769/16 ianuarie 2017 și nr. 2362/9 februarie, Primăria comunei 

Ohaba solicită actualizarea programului de transport județean pe traseul cod 046: Alba Iulia-

Ohaba, prin stabilrea unui program de circulație, care să asigure transportul în/din comuna 

Ohaba a copiilor care sunt școlarizați în instituțiile de învățământ din Alba Iulia și care doresc să 

se deplaseze în ziua de vineri acasă iar în ziua de duminică să se întoarcă la școală (internat).  

Menționăm că pe traseul cod 046: Alba Iulia-Ohaba nu se  mai efecuează transport public 

județean de persoane prin curse regulate din anul 2013 și a rămas neatribuit după derularea a 10 

ședințe de atribuire, fiind considerat nerentabil de către operatorii de transport rutier de persoane. 

Actualizarea programului de transport județean prin modificarea numărului de curse 

(suplimentarea acestora) și al orelor din graficele de circulație este solicitată și de către 

operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL, prin adresa nr. 58/09.02.2017, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2462/10.02.2017, pe 7 din traseele pe care 

efectuează serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate. 

Propunerile de actualizare a programului de transport sunt în acord cu interesul utilizatorilor 

serviciului și vor determina îmbunătățirea condițiilor de transport ale acestora.  

       Consiliul Județean Alba este competent potrivit reglementărilor mai sus menționate să 

aprobe actualizarea programului de transport județean. 

        Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53   din 

13 februarie 2017. 

 

VICEPREŞEDINTE 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 2487/13.02.2017        

      

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de 

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

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

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

și nr. 241/2016 

 

 

      În conformitate cu prevederile art. 16, alin. 1 din Legea serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să 

asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de 

transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

      Potrivit art. 17 alin. 1 lit. c din aceeași lege, una dintre atribuţiile îndeplinite de către 

consiliile judeţene în domeniul serviciilor de transport public local se referă la actualizarea 

periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale 

populaţiei. 

În perioada de valabilitate programele de transport judeţene pot fi actualizate de către 

autorităţile judeţene de transport prin modificarea numărului de curse și a orelor din graficele de 

circulație, după aprobarea prin hotărâre a consiliului județean, în baza prevederilor art. 17  lit. c 

și d  din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate 

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

completările ulterioare. iar potrivit art. 17 lit. g din același act normativ, programele de 

transport județene  pot fi actualizate ”pentru traseu care nu a fost atribuit în două ședințe de 

atribuire.” 

Conform art. 37 lit. b din Regulamentul serviciului de de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 69 din 27 martie 2008, operatorii de transport care desfășoară activități de transport public 

județean de persoane prin curse regulate au dreptul să solicite Consiliului Județean Alba 

actualizarea programului de transport rutier de persoane prin curse regulate pentru traseele 

pentru care dețin licența de traseu, în funcție de nevoile de deplasare ale populației. 

Prin adresa nr. 64/12 ianuarie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 2362/09.02.2017, Primăria comunei Ohaba a solicitat fie actualizarea programului de 

transport județean prin modificarea numărului de curse, în sensul suplimentării cu o cursă a 

traseului cod 046: Alba Iulia - Ohaba, fie stabilirea unui program de circulație care să asigure 

transportul în/din comuna Ohaba a copiilor care sunt școlarizați în instituțiile de învățământ din 

Alba Iulia și care doresc să se deplaseze în ziua de vineri  acasă iar în ziua de duminică să se 

întoarcă la școală (internat).  

Ulterior, prin adresa nr. 240/8 februarie 2017, Primăria comunei Ohaba a solicitat aprobarea 

de către Consiliul Județean Alba a celei de a doua variante  de actualizare propusă prin adresa nr. 

64/12 ianuarie 2017, respectiv o cursă dus vineri cu plecare din Alba Iulia la orele 16:30 și sosire 

în Ohaba la orele 17:30 și o cursă întors duminică, cu plecare din Ohaba la orele 15:00 și sosire 

în Alba Iulia la orele 16:00. Se mai solicită ca traseul să fie prevăzut a se efectua doar cu 

autovehiculul titular, propunere care se justifică având în vedere programul de circulație propus 

și posibilitatea conferită de art. 17 lit. g) din normele mai sus menționate de a actualiza un traseu 

care nu a fost atribuit în două ședințe de atribuire. 

Menționăm faptul că pe acest traseu nu se mai efectuează serviciul de transport public 

județean de persoane din anul 2013, când operatorul de transport rutier deservent a renunțat la 

licența de traseu datorită numărului redus de călători. 

Din anul 2013 până în prezent, Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport a 

organizat, prin intermediul Agenției pentru Agenda Digitală a României, 10 ședințe de atribuire 



electronică a traseului cod 046: Alba Iulia - Ohaba însă niciun operator de transport rutier nu a 

depus ofertă pentru acest traseu. 

Considerăm că după actualizare cresc șansele de atribuire a traseului iar ulterior programul 

de circulație ar putea fi îmbunătățit în funcție de nevoile de transport ale locuitorilor comunei 

Ohaba, inclusiv prin stabilirea unui orar zilnic. 

Actualizarea programului de transport județean prin modificarea numărului de curse și al 

orelor din graficele de circulație este solicitată și de către operatorul de transport rutier SC Livio 

Dario SRL, prin adresa nr. 58/09.02.2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba  

cu nr. 2462/10.02.2017, pe 7 din traseele pe care efectuează serviciul de transport public 

județean de persoane prin curse regulate, după cum urmează: 

Traseul  cod 044: Alba Iulia - Coșlariu - Blaj 

- cursa cu plecare din Alba Iulia la orele 15:30 și din Blaj la orele 16:45 circulă inclusiv 

duminica.  

Traseul cod 049: Vingard - Ghirbom - Alba Iulia 

- cursa cu plecare din Vingard la orele 16:30 și din Alba Iulia la orele 13:00 circulă  

inclusiv sâmbăta și duminica. 

Traseul cod 051: Alba Iulia - Blandiana - Acmariu 

-modificare ore din graficul de circulație - plecari din Alba Iulia la orele 07:20, 15:45 și 

19:20 în loc de 07:00, 15:30 și 19:00; plecări din Acmariu la orele 08:00 și 14:00 în loc de 

07:40 și 14:30; traseul se va efectua cu un autovehicul titular; 

-modificarea tuturor orelor de sosire în Alba Iulia și Acmariu ca urmare a scurtării timpului 

necesar efectuării curselor de pe traseu. 

 Traseul cod 078: Cugir -Vințu de Jos - Alba Iulia 

-suplimentare cu o cursă având plecare din Cugir la orele 21:00 și din Alba Iulia la orele 

06:00. 

 Traseul cod 079: Cugir - Săliștea 

-suplimentarea cu o cursă având plecare din Cugir la orele 14:00 și din Săliștea la orele 

07:1; traseul se va efectua cu 2 autovehicule titulare. 

Traseu cod 081: Cugir - Vințu de Jos-Sebeș 

-modificare ore din graficul de circulație - plecari din Cugir la orele 10:30 și 15:15 în loc de 

13:50 și 15:30; plecare din Sebeș la orele 09:30 în loc de 15:00; 

-cursele cu plecare din Cugir la orele 12:30 și 15:15 și din Sebeș la orele 13:30 și 16:30 

circulă de luni până duminică inclusiv; 

-suplimentare cu o cursă având plecare din Cugir la orele 22:00 și din Sebeș la orele 23:00. 

Traseul cod 083: Sebeș - Daia Română 

-modificare ore din graficul de circulație - plecari din Sebeș la orele 19:00 și 20:15  în loc 

de 19:30 și 21:00, plecări din Daia Română la orele 15:45, 20:20 și 22:45 în loc de 15:40, 

20:30 și 22:50. 

Actualizarea propusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario este în acord cu 

solicitările în acest sens venite din partea utilizatorilor serviciului, în special a navetiștilor 

(elevi/studenți și salariați) și va duce la îmbunătățirea condițiilor de transport ale acestora. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul Județean 

Alba a Proiectului de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de 

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

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

111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016, nr. 61/2016, nr. 115/2016 și nr. 241/2016, în 

conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 

cu modificările și completările ulterioare.   

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

obiectivului de investiţii ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna 

Mureş” 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general 

actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Amenajare bază 

de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”; 

 - raportul de specialitate nr. 2058 din 6 februarie 2017 comun, al Serviciului pentru 

implementarea programului Alba – România 100, Direcției dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridică şi relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - 

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; 

- Ordinului nr. 863/2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor 

pentru aprobarea „Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind 

aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, 

precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiții si lucrări de intervenții”; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului de investiţii ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” astfel 

cum este prevăzut în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”astfel cum sunt prevăzuţi în 

anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, oraşului Ocna 

Mureş,  Direcției juridică şi relații publice, Direcţiei  gestionarea patrimoniului, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru implementarea programului Alba – România 100 din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

Înregistrat cu nr. 39 

Alba Iulia, 6 februarie 2017  



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 39 din 6 februarie 2017 

 

 

 
                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 39 din 6 februarie 2017 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

,,AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ŞI AGREMENT ÎN ORAŞUL OCNA MUREŞ” 

 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în 

Oraşul Ocna Mureş”. 

2. Proiectant: S.C. SPIRICOM SRL București 

3. Beneficiarul obiectivului: JUDEȚUL ALBA, ORAȘUL OCNA MUREȘ 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, orașul Ocna Mures, strada Fabricii, f.n.; 

5.   Indicatori tehnico - economici:  

- valoarea totală a investiţiei este de 37.879.718 lei cu TVA inclus, din care C+M este 

29.395.038lei.  

- valoarea dotarilor bazei de tratament și agrement este de 1.361.967 lei; 

- durata de execuţie a obiectivului: 30 luni; 

- suprafața teren =10656 mp; 

- suprafața construită = 4654 mp; 

- suprafața desfășurată = 6754 mp; 

- suprafața bazine exterioare = 1721,75mp; 

- suprafața terase, platforme = 3358 mp; 

- suprafata spații verzi =922,25 mp (din care pe 653 mp se vor planta arbuști - tufișuri) 

- P.O.T. =43.7% C.U.T.=0.64 

6.   Finanţarea investiţiei: bugetul local alocat Consiliului Judeţean Alba respectiv bugetul 

local alocat Consiliului Local Ocna Mures. 

 

 

 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a  

indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Amenajare bază de 

tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” 

 

 

  

 Investiția „Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” se va 

realiza pe terenul în suprafaţă totală de 10656 mp. situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. 

Fabricii, f.n., județul Alba. 

 Scopul investiției este construirea unui complex turistic ce va avea ăn componență, 

potrivit descrierii arhitecturale, spații cu destinații multiple: bază de agrement, sală de fitness, 

restaurant, birouri, săli de tratament terapeutice, recuperare medicală, înfrumusețare și sănătate, 

magazin de echipamente și produse balneare și cosmetice, piscină, locuri de joacă pentru copii și 

altele, ceea ce îi oferă o complexitate deosebită. 

 Terenul aferent se află în domeniul public al Județului Alba, respectiv în domeniul public 

al orașului Ocna Mureș, în suprafaţă totală de 10656 mp. situat administrativ la adresa str. 

Fabricii, f.n., Ocna Mureş, județul Alba 

Principalii indicatori tehnico economici ai investiției sunt: 

- valoarea totală a investiţiei este de 37.879.718 lei cu TVA inclus, din care C+M este 

29.395.038lei.  

- valoarea dotarilor bazei de tratament și agrement este de 1.361.967 lei; 

- durata de execuţie a obiectivului: 30 luni; 

- suprafața teren =10656 mp; 

- suprafața construită = 4654 mp; 

- suprafața desfășurată = 6754 mp; 

- suprafața bazine exterioare = 1721,75mp; 

- suprafața terase, platforme = 3358 mp; 

- suprafata spații verzi =922,25 mp (din care pe 653 mp se vor planta arbuști - tufișuri) 

- P.O.T. =43.7% C.U.T.=0.64 

 Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local alocat Consiliului Judeţean Alba 

respectiv bugetul local alocat Consiliului local Ocna Mureș . 

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

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

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 39 din 1 februarie 2017.  

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
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Serviciului pentru implementarea programului  

Alba – Romania 100 

Nr. 2058 din 06.02. 2017 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a  indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiţii  

,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” 

 

 

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

oraşul Ocna Mureș”  prin Hotărârea Consiliului Judeţean alba nr. 13/2017 a fost încuviințată 

cererea adresata orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea cotei de 1/2 din  terenul aferent 

investiţiei, din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local 

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

teren situat administrativ la adresa str. Fabricii, f.n., Ocna Mureş, judeţul Alba, identificat în CF 

79104 Ocna Mureș, în suprafață de 5328 mp.  

Scopul investitiei este construirea unui complexul turistic ce va avea în componenta, potrivit 

descrierii arhitecturale, spatii cu destinatii multiple : baza de agrement, sala de fitness, restaurant, 

birouri, sali de tratament terapeutice, recuperare medicala, infrumusetare si sanatate, magazin de 

echipamente si produse balneare si cosmetice, piscina, locuri de joaca pentru copii si altele, ceea 

ce ii ofera o complexitate deosebita.  

Baza de tratament cuprinde spaţii cu diferite funcţiuni, cum sunt: 

 centrul de sănătate, cu vocatii multidisciplinare, pentru aplicarea unor cure de sănătate; 

 centrul de recuperare, cu vocatii medico sanitare, pentru aplicarea unor cure profilactice  

secundare, terapeutice si de recuperare medicala.; 

 centrul de bunăstare, înfrumusetare; 

 centrul de primire, divertisment si cultural, sinergic cu activităţi de receptie, relaxare, 

bar/restaurant, magazine, inclusiv cu produse balneare si cosmetice. 

 bază proprie de cură balneară cu: săli de tratament; piscine de tratament, săli de 

consultaţii medicale si masaj, etc. 

 spaţii pentru practicarea de activităţi sportive: piscină, saună, săli de gimnastică, bar, etc; 

 spatii tehnice aferente construcţiei, cum sunt: 

o centrală termică; 

o centrala de ventilare-condiţionare; 

o grup electrogen; 

o centrala telefonică; 

o gospodărie de apă; 

o depozite 

Principalele spaţii funcţionate ale bazei de tratament sunt: 

Spatii de circulaţii, ce cuprind: 

 spaţii de primire:recepţia;holuri;.încăperi pentru aşteptare, corespondenţă; 

 circulaţiile orizontale şi / sau verticale:coridoare;holuri;scări;ascensoare. 

Spaţii de alimentaţie publică, ce cuprind: 

 sala de restaurant şi anexele lor, de asemenea si 2 terase exterioare pentru servirea mesei 

in anotimpul cald; 

 bar de zi, bufet, cafenea, etc. 

Spatii comerţ şi servicii, ce cuprind: 

 magazine; 

 spaţii pentru diferite utilităţi:agenţii de voiaj; păstrare obiecte, etc. 



Terenul aferent în cote de 1/2 se afla in domeniul public al Judetului Alba respectiv in domeniul 

public al orasului Ocna Mures în suprafaţă totală de 10.656 mp este situat administrativ la adresa 

str. Fabricii, f.n., Ocna Mureş, jud. Alba 

Principalii indicatori tehnico economici ai investitiei sunt: 

- valoarea totală a investiţiei este de 37.879.718 lei cu TVA inclus, din care C+M este 

29.395.038 lei cu TVA inclus 

- valoarea dotarilor bazei de tratament și agrement este de 1.361.967 lei, 

- durata de execuţie a obiectivului: 30 luni 

- suprafata teren =10656 mp 

- suprafata construita = 4654 mp 

- suprafata desfasurata = 6754 mp 

- suprafata bazine exterioare = 1721,75mp 

- suprafata terase, platforme = 3358 mp 

- suprafata spatii verzi =922,25 mp (din care pe 653 mp se vor planta arbusti-tufisuri) 

- P.O.T. =43.7% C.U.T.=0.64 

 

În conformitate cu prevederile art. 2 din  Hotărârea Guvernului României nr. 28 din 9 

ianuarie 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 ,, aflată în vigoare până la data de 27 

februarie 2017, se aprobă Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii,, 

  Potrivit art. 5 al Metodologiei invocate la alineatul precedent  ,,devizul general întocmit 

la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se 

actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele 

situaţii : a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de 

fezabilitate;b) la data solicitării autorizaţiei de construire; c) la data organizării procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări; d) după încheierea 

contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/lucrărilor de 

intervenţii; e) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit 

legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local, atât pentru 

obiective de investiţii noi, cât şi în continuare.,, 

   În urma analizării textului legal ne aflam în situaţia precizată la lit. a) şi anume ,,devizul 

general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor 

de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului la data supunerii spre aprobare a studiului 

de fezabilitate/documentaţiei de fezabilitate. 

    Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare , în calitate de lege specială 

stabileşte la alin. (1) …. principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, 

administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile 

autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul 

finanţelor publice locale., iar la alin. 2 lit. a) ,,dispoziţiile prezentei legi se aplică în domeniul 

elaborării, aprobării, executării şi raportării: bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, 

municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti,, 

  Referitor la aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, temeiul legal îl constituie 

prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare:,,documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a 

căror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor 

finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile 

administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative,, 

  Art. 44 alin. 2 reglementează situaţia în care documentaţiile tehnico-economice vor fi 

supuse spre apobare guvernului si anume: ,, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor 

de investiţii noi, care se finanţează din împrumuturi externe şi, în completare, din transferuri de 

la bugetul de stat şi din alte surse, precum şi ale celor finanţate integral sau în completare din 

împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun 

spre aprobare Guvernului,,. 

    Prin urmare, rezultă că finantarea documentaţiilor tehnico – economice supuse aprobării 

Consiliului Judeţean Alba se realizează din bugetul judeţului Alba şi nu se realizează din 



împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, situaţie în 

care ar fi fost supuse spre aprobare Guvernului,,. 

 

Potrivit prevederilor art. 91 -1) lit. b) coroborate cu art. 91-(3), lit."f" din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 

consiliului judeţean are  atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului.  În 

exercitarea acestor atribuţii  consiliul judeţean ,,aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.,, 

Faţă de cele de mai sus,  consideram oportună aprobarea de către Consiliul Judetean Alba a 

devizului general actualizat si a  indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de 

investiţii ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş,,. 

 

 

Director executiv,                              Sef serviciu,                        Director executiv, 

 

Marian Aitai                                  Cornelia Făgădar                         Liliana Negruţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE care va fi încheiat între Județul Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba şi oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna 

Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului: ,, Staţiune balneo - climaterică Ocna 

Mureş” 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE 

ASOCIERE care va fi încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi oraşul Ocna 

Mureş prin Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului: 

„Staţiune balneo - climaterică Ocna Mureş”; 

 - raportul de specialitate nr. 2057 din 6 februarie 2017 comun, al Serviciului pentru 

implementarea programului Alba – România 100, Direcției dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridică şi relații publice; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Parlamentului României nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea 

încrederii Guvernului - Anexa nr. 2 „PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020”; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 130/2014 pentru aprobarea ,,Strategiei de 

Dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2014-2020”; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 188 din 29 septembrie 2011 privind 

aprobarea documentaţiei ,, Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba”; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 13 din 26 ianuarie 2017 privind încuviințarea 

cererii adresate Orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unei cote de ½ părți asupra unui 

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

Orașului Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării obiectivului  

,,Amenajare bază de tratament şi agrement în Oraşul Ocna Mureş; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin.1 lit. b, art. 91 alin. 3 lit. d, art. 91 alin. 6 lit a și lit. c din Legea 215/2001 a 

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

- H.G. nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor 

turistice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă ACORDUL DE ASOCIERE care va fi încheiat între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş ȋn 

vederea realizării în comun a obiectivului „Staţiune balneo - climaterică Ocna Mureş”, 

potrivit anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Serviciul pentru implementarea 

programului Alba – România 100 și Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, oraşului Ocna 

Mureş, Direcției juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru implementarea programului Alba – România 100 din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU        
Înregistrat cu nr. 38 

Alba Iulia,   6 februarie 2017 



                                                            Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 38 din 6 februarie 2017  

 

 

      România                                                                                                               România  

    Judeţul Alba                                                                                               Oraşul Ocna Mureş 

Consiliul Judeţean                                                                                            Consiliul Local  

Nr……..….….                                                                                                    Nr…………….. 

 

 

ACORD DE ASOCIERE  

 

 

 ART. I. Părţile  

  I.1. ORAŞUL OCNA MUREŞ, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI 

OCNA MUREŞ  cu sediul în localitatea Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 27, județul Alba, 

reprezentat prin dl. primar - Vinţeler Silviu, în calitate de asociat administrator 

şi  

  I.2. JUDEŢUL ALBA, prin CONSILILUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin dl. preşedinte 

Ion Dumitrel, în calitate de asociat participant 

 au convenit asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiţii:  

 

 ART. II. Obiectul acordului 

  II.1. Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea promovării 

unor interese comune, respectiv pentru realizarea obiectivului „Staţiune balneo - climaterică 

Ocna Mureş”, cu următoarele componente: 

  II.1.1. Realizarea investiției „Amenajare bază de tratament şi agrement în 

oraşul Ocna Mureş”, pe terenul în suprafaţă totală de 10656 mp. situat administrativ la adresa 

str. Fabricii, f.n., Ocna Mureş, județul Alba; 

  II.1.2. Dotarea bazei de tratament și agrement; 

  II.1.3. Realizarea structurii de administrare a bazei de tratament și agrement; 

  II.1.4. Administrarea bazei; 

  II.1.5. Demersuri pentru atestarea orașului/parte a orașului Ocna Mureș ca 

stațiune balneo - climaterică; 

  

 ART. III. Valoarea acordului  

  III.1. Valoarea obiectivului „Staţiune balneo - climaterică Ocna Mureş” este 

compusă din: 

III.1.1. Valoarea investiției „Amenajare bază de tratament şi agrement în 

Oraşul Ocna Mureş”este de 37.879.718 lei, din care C+M în valoare de 29.395.038 lei.  

 III.1.2. Valoarea  dotărilor bazei de tratament și agrement este de 1.361.967 lei; 

III.1.3. Costurile privind realizarea structurii de administrare a bazei de tratament 

și agrement, costuri stabilite potrivit studiilor, rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu 

prevederile legale în vigoare la momentul realizării componentei „Realizare structura de 

administrare a bazei de agrement”  vor face obiectul unui act adițional la prezentul acord de 

asociere; 

III.1.4. Costurile de administrare a bazei de tratament și agrement, costuri 

stabilite potrivit studiilor, rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu prevederile legale în 

vigoare la momentul realizării componentei „Administrare bază” vor face obiectul unui act 

adițional la prezentul acord de asociere; 

 

 ART. IV. Durata acordului 

  Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 10 ani, intrând în vigoare 

de la data semnării lui de către reprezentanții celor doi asociați, cel târziu la 30 aprilie 2017, cu 

posibilitatea prelungirii prin act adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat. 

 

  



ART.V.  Drepturile şi obligaţiile părţilor  

V.1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI ADMINISTRATOR 

ORAŞUL OCNA MUREŞ: 

 V.1.1. Drepturile și obligații privind realizarea investiției/obiectivului „Amenajare 

bază de tratament şi agrement în Oraşul Ocna Mureş”   

1.) Suportă din bugetul propriu al oraşului Ocna Mureş contravaloarea a ½ din 

cheltuielile totale aferente realizării investiţiei; 

2.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 

3.) La finalizarea lucrărilor, Judeţul Alba şi Oraşul Ocna Mureş vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de ½  în devălmăşie, asupra obiectivului „Amenajare bază de tratament şi 

agrement în Oraşul Ocna Mureş”; 

4.) Asigură managementul obiectivului inclusiv în etapa achiziţiei lucrărilor/serviciilor; 

5.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile; 

6.) Urmărește şi răspunde pentru încadrarea lucrărilor în graficele de timp stabilite; 

7.) Urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi calitativ;  

8.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate 

etc.); 

9.) Se obligă ca propunerile de modificări în cadrul investiţiei (NCS, NR) să fie convenite 

de ambele părţi înainte de angajarea lor; 

10.) Efectuează recepţia lucrărilor/serviciilor împreună cu reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Alba; 

11.) Transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul lucrărilor, 

întocmirea şi furnizarea rapoartelor tehnice intermediare şi finale, precum şi orice alte date 

solicitate cu privire la realizarea obiectivului; 

12.) Întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatele de plată intermediare 

şi finale (conform modelului anexat), însoţite de documentele justificative aferente (copie factură 

fiscală, copie situaţii de lucrări, copie raport diriginte de şantier, etc.) cu încadrarea în termenele 

prevăzute în contracte; 

13.) Se obligă, după efectuarea recepţiei la finalizarea lucrărilor de investiţie aferente 

bazei de agrement, să întreţină şi să asigure funcţionarea acesteia, sens în care va elabora un 

regulament aprobat de părţi prin hotărâre; 

14.) La cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţie documentaţiile solicitate. 

V.1.2. Drepturile și obligații privind dotarea bazei de tratament și agrement 
1.) Se obligă, după finalizarea lucrărilor de investiţie aferente bazei de tratament şi 

agrement, să evalueze, să actualizeze lista privind dotarea bazei şi să o transmită spre aprobare 

Consiliului Judeţean Alba; 

2.) Suportă din bugetul propriu al oraşului Ocna Mureş contravaloarea a ½ din 

cheltuielile totale aferente dotării bazei; 

3.) După dotarea bazei, Judeţul Alba şi Oraşul Ocna Mureş vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de ½  în devălmăşie, asupra obiectivului „Amenajare bază de tratament şi 

agrement în Oraşul Ocna Mureş” cu dotările aferente; 

4.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările de furnizare de produse/servicii/ 

lucrări; 

5.) Urmărește livrarea produselor/serviciilor/executarea lucrărilor contractate în graficele 

de timp stabilite; 

6.) Urmăreşte respectarea cerinţelor calitative și cantitative la dotările achiziționate;  

7.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor/servicii 

executate etc.); 

8.) Efectuează recepţia dotărilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba; 

9.) Întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatele de plată intermediare 

şi finale (conform modelului anexat prezentului acord), însoţite de documentele justificative 

aferente (copie factură fiscală, certificat de conformitate, proces verbal de recepție, etc.) cu 

încadrarea în termenele prevăzute în contracte. 

 

   



V.1.3. Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a bazei de 

tratament și agrement 

Stabileşte tipul și forma structurii de administrare a bazei de tratament şi agrement în 

concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, prin hotărâre a 

Consiliului Local al Oraşului Ocna Mureş. 

V.1.4. Drepturile și obligații privind administrarea si exploatarea bazei 

1.) Se obligă ca veniturile obţinute din utilizarea cotei de ½ ce îi revine din zona de 

tratament şi agrement realizată în baza prezentului acord, precum şi a cotei de ½ din zona de 

tratament și agrement transmisă în administrare Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş de 

către Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, să fie folosite integral pentru finanţarea 

cheltuielilor curente de întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a acestei zone; 

2.) Se obligă ca exploatarea bazei să se facă în condiții de eficiență și siguranță cu 

respectarea tuturor prevederilor legale privind modul de funcţionare și exploatare a bazelor de 

tratament şi agrement. 

V.1.5. Drepturile și obligații privind înfiinţarea Staţiunii balneo - climaterice Ocna 

Mureş 

Iniţiază și susţine demersurile pentru atestarea orașului/parte a orașului Ocna Mureș ca 

stațiune balneo - climaterică în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul 

realizării și funcţionalizării obiectivului. 

 

V.2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI PARTICIPANT 

JUDEŢUL ALBA 

V.2.1. Drepturile și obligații privind realizarea investiției „Amenajare bază de 

tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”   

1.) Suportă din bugetul Judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile totale 

aferente realizării obiectivului; 

2.) Asigură suport în realizarea managementului obiectivului în toate etapele de execuţie, 

sens în care enumerăm cu titlu exemplificativ dar nu limitativ: urmărirea modului de execuţie a 

lucrărilor, prin verificarea situaţiilor de lucrări lunare din punct de vedere cantitativ, calitativ şi 

valoric, respectiv concordanţa cu oferta adjudecată;  

3.) Participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, 

în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în 

comisiile de recepţie la terminarea şi la finalizarea lucrărilor; 

4.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 

5.) Asigură suport la întocmirea rapoartelor tehnice intermediare şi finale; 

6.) La finalizarea lucrărilor, Judeţul Alba şi Oraşul Ocna Mureş vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de ½ în devălmăşie, asupra investiţiei „Amenajare bază de tratament şi 

agrement în oraşul Ocna Mureş”. 

V.2.2. Drepturile și obligații privind dotarea bazei de tratament și agrement 

1.) Aprobă, după finalizarea lucrărilor de investiţie aferente bazei de tratament şi 

agrement, lista privind dotarea bazei; 

2.) Suportă din bugetul propriu al Judeţului Alba contravaloarea a cotei de ½ din 

cheltuielile totale aferente dotării bazei; 

3.) După dotarea bazei, Judeţul Alba şi Oraşul Ocna Mureş vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de ½  în devălmăşie, asupra dotărilor aferente investiţiei „Amenajare bază de 

tratament şi agrement în Oraşul Ocna Mureş”; 

4.) Participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, 

în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în 

comisiile de recepţie privind  dotarea bazei; 

5.) Verifică livrarea produselor /serviciilor/executarea lucrărilor contractate în graficele 

de timp stabilite; 

6.) Verifică respectarea cerinţelor calitative si cantitative la dotările achiziționate;  

7.) Verifică respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate 

etc.). 

 

 



V.2.3. Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a bazei de 

tratament și agrement 

Stabileşte, de comun acord, tipul și forma structurii de administrare a bazei de tratament 

în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba.  

V.2.4. Drepturile și obligații privind administrarea si exploatarea bazei 
1.) Se obligă să transmită în administrare Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş  

dreptul de utilizarea cotei  de ½ din zona de tratament şi agrement realizată în baza prezentului 

acord; 

2.) Acordă dreptul de utilizare a veniturilor rezultate din utilizarea cotei de ½ din zona de 

tratament şi agrement transmisă în administrare Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş 

obţinute şi urmăreşte ca acestea să fie folosite integral pentru finanţarea cheltuielilor curente de 

întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a acestei zone; 

3.) Se obligă ca exploatarea bazei să se facă în condiţii de eficiență și siguranță cu 

respectarea tuturor prevederilor legale privind modul de funcționare și exploatare a bazelor de 

tratament şi agrement.  

V.2.5. Drepturile și obligații privind înfiinţarea Staţiunii balneo - climaterice Ocna 

Mureş 

Susţine demersurile pentru atestarea orașului/parte a orașului Ocna Mureș ca stațiune 

balneo - climaterică în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării și 

funcţionalizării obiectivului. 

 

ART. VI.  Coordonarea acordului de asociere 
 Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor obiectivului 

convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai celor două 

autorități administrative, desemnați prin dispoziții, de către Primarul Orașului Ocna Mureș și 

Președintele Consiliului Județean Alba, care își va desfășura activitatea în baza unui regulament 

de organizare și funcționare propriu. 

 

ART. VII. Răspunderea asociaţilor 

 VII.1. Faţă de terţi va răspunde asociatul administrator care contractează singur drepturi 

şi obligaţii prin actele încheiate cu aceştia. 

 VII.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către 

una dintre părți dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă 

adresată părții în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării 

clauzelor acordului.  În cazul în care se constată că, urmare nerespectării clauzelor, s-a creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-

interese, după caz, conform normelor legale in vigoare.  

 

ART. VIII.  Încetarea acordului de asociere 

 VIII.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit 

(…….……………2027), dacă nu s-a convenit prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

 VIII.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a celor doi asociaţi, anterior expirării 

duratei  acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în 

conformitate cu prevederile art. VII.2 din prezentul acord; 

 VIII.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate 

sau a obligaţiilor asumate de părţi; 

 VIII.4. În alte cazuri prevăzute de lege.    

 

ART. IX.  Amendamente 

 Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri  ale 

autorităţilor deliberative, modificarea clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 

ART. X Forţa majoră 

 X.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 

independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului 

şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 



 X.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 

în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 

(cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. 

Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea 

statului care o invocă. 

 X.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 X.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 

partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul 

de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile 

până la această dată. 

 

ART. XI. Soluţionarea litigiilor  

 XI.1. Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

 XI.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente.  

 

ART. XII. Dispoziţii finale 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 

astăzi………………………………., în 2 (două) exemplare originale, de egală valoare juridică, 

câte unul pentru fiecare din părţi.  

 

 ASOCIAT ADMINISTRATOR    ASOCIAT PARTENER 

     Oraşul Ocna Mureş, prin                     Județul Alba, prin 

 Consiliul local Ocna Mureș     Consiliul Județean Alba 

 

      PRIMAR,                PREŞEDINTE, 

         Vinţeler Silviu                   Ion Dumitrel 

 

  

                Director economic,         Director executiv,  

                           Aitai Florin Marian 

                    

 

 

 

Secretarul Orașului,      Director executiv, 

   Nicușor Pandor          Liliana Negruț 

 

 

         CFP        CFP 

 

 

 

 

       Avizat, Consilier Juridic                                                        Avizat, Consilier Juridic 

                                               

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE încheiat între 

județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu orașul Ocna Mureş prin Consiliul Local al 

oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului: „Staţiune balneo - 

climaterică Ocna Mureş” 

 

 

Prin „Strategia de dezvoltare a Județului Alba, pe perioada 2014-2020”, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 130/ 2014, s-a stabilit VIZIUNEA dezvoltării 

județului Alba şi anume: „Județul Alba - o comunitate dinamică deschisă parteneriatelor, 

atractivă mediului investițional și turismului, a cărei dezvoltare este susținută de resurse 

naturale și culturale unice”. 

Viziunea de dezvoltare generează domenii prioritare, activități și responsabilități 

diferenţiate pentru mediul urban şi cel rural.  

În cadrul Obiectivului strategic 3 Patrimoniul un motor al creativității. Conservarea 

valorilor culturale și protecția mediului, factori ai identității și dezvoltării economice prin 

turism,  prin Obiectivul prioritar 3.3. Valorificarea prin turism a patrimoniului cultural și 

natural determină - Programul: Creșterea atractivității turistice și de agrement, s-a stabilit 

necesitatea implementării proiectului: „Modernizarea și dotarea salinelor terapeutice Ocnele 

Sărate și modernizarea și dotarea stațiunii balneare Ocna Mureș”. 

Dezvoltarea turismului balnear în zona Ocna Mureş  va contribui la generarea unor 

beneficii durabile pentru comunitățile locale, va asigura o diversificare a surselor de venit pentru 

actorii locali și va oferi premisele necesare creării unui sector economic viabil și sustenabil. 

Susținerea și stimularea activității de turism la nivel județean și local urmărește în esenţă 

crearea unui număr substanțial de locuri de muncă, acestea putând contribui la bunăstarea 

economică a locuitorilor. 

Asocierea între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu orașul Ocna Mureş prin 

Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului: „Staţiune 

balneo-climaterică Ocna Mureş” creează premisele valorificării potenţialului natural şi  

antropic  al zonei. 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. e coroborat cu alin. 6 lit. c din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, text potrivit căruia ,,consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau 

asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la 

asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 

promovării unor interese comune.” propun spre dezbatere și aprobarea Consiliului Județean 

Alba,  ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu 

orașul Ocna Mureş prin Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a 

obiectivului: ,,Staţiune balneo - climaterică Ocna Mureş”. 

Faţă cele expuse mai sus, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 38 din 1 februarie 2017.  

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 



ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

Direcția de Dezvoltare şi Bugete 

Direcția Juridicǎ şi Relații Publice 

Serviciului pentru implementarea programului  

Alba – Romania 100 

Nr. 2057 din 06.02. 2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul 

Judetean Alba cu oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş pentru 

realizarea in comun a obiectivului: „ Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”. 

 

Preambul 

,,Zeci de ani „oraşul sării“ Ocna Mureş, judeţul Alba, a punctat pe harta turistică a 

României prin Băile Sărate. Momentul de glorie a fost atins în anii 1980, când mii de oameni din 

toată ţara veneau să-şi trateze afecţiunile reumatice.  

Încă din 1936, la Ocna Mureş  s-a înfiinţat Oficiul local de cură şi turism, care a 

funcţionat până în 1948, când a fost desfiinţat de regimul comunist. Dintr-un  document deţinut 

de Arhivele Naţionale Alba aflăm că, în 1941, sezonul turistic a început la 1 iunie şi s-a încheiat 

în 15 septembrie. În oferta Administraţiei Băilor Salina Ocna-Mureşului se spunea că  „stau la 

dispoziţia onoratului public băi sărate de putină şi aburi, un ştrand bine amenajat, un hotel aşezat 

în mijlocul unui parc plantat cu brazi. Camere în afară de hotelul băilor se găsesc în clădiri 

particulare situate în apropierea Băilor“. Baia liberă avea 30 de cabine, adâncimea maximă de 3 

metri, şi era recomandată celor care sufereau de reumatism. În apropiere se afla şi arena Băilor 

care avea 1.000 de locuri pentru spectatori, pe care se juca volei şi tenis. Pentru fotbal, atletism, 

handbal,era arena Solvay, ce avea o suprafaţă de 2 hectare şi 5.000 de locuri pentru spectatori. În 

staţiune funcţionau,  în 1941, potrivit unui alt document de arhivă, două hoteluri de categoria I şi 

trei hanuri de categoria a II-a.  

Într-o notă din 23 august 1943 adresată de administraţia Băilor către Oficiul Naţional de 

turism se spunea că,  în patru luni, staţiunea balneară a fost vizitată de 729 de turişti, iar suma 

încasată a fost de 164.940 de lei. Dintr-o adresă din 1948 aflăm că Ocna Mureş era cotată ca 

staţiune balneară, „aflată într-o zonă ferită de curenţi, în care existau două farmacii, 6 medici, un 

spital cu 50 de paturi, 5 restaurante, 10 cârciumi, 2 cofetării, 2 brutării, 6 băcănii, 10 măcelării, 

existau  conducte cu apă, canalizare în parte, curent electric, gaz metan“. Veniturile proveneau 

din taxa pe cură, taxa pe muzică, subvenţii, legi speciale.  

Baile Ocna Mures au fost zeci de ani principala atracţie a oraşului pentru cei care 

sufereau de afecţiuni reumatice şi ginecologice.  Datele statistice arată că în anii 1980, ajungeau 

aici, în fiecare an,  între  7.500-8.000 de oameni din intreaga ţară. Pe harta turistică a ţării era 

cotată pe locul doi, după Slănic-Moldova,,. Ocna Mureș este un oraș care a oferit în trecut mai 

multe instalații de tratament, printre care: un solariu cu amenajări pentru aeroterapie și 

helioterapie, instalații pentru electroterapie, băi calde, apă minerală sărată concentrată. Dintre 

factorii naturali de cură trebuie menționate și apele minerale clorurate și sodice din lacurile 

existente pe locurile vechilor saline. Aceste ape au o concentrație deosebit de mare (266 grame 

/litru), fiind utilizate în trecut în tratarea unor afecțiuni, precum cele reumatismale articulare și 

degenerative (periartrite, tendinoze, artroze, poliartroze), neurologice periferice (sechele după 

poliomielite, pareze), ginecologice (metroanexită cronică, cervicită cronică, insuficiență 

ovariană), posttraumatismale (stări după entorse, luxații, fracturi). 

Pornind de la Viziunea de dezvoltare a judeţului Alba - ”Județul Alba  ‐   o comunitate 

dinamică  deschisă  parteneriatelor, atractivă  mediului investițional  și turismului, a cărei 

dezvoltare este susținută  de resurse naturale și culturale unice” transpusă în Stategia de 

dezvoltare economică a judeţului şi,  având în vedere că: 

 

- Prin Hotărârea nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului - 

Anexa nr. 2 "PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020" a fost aprobat programul 

de guvernare. 



 În cadrul acestui program  de politici  publice Guvernul susține în domeniul investițiilor 

că ,,vom încuraja atât mediul de afaceri cât și administrațiile publice locale și centrale să 

dezvolte cât mai multe șantiere pentru proiecte utile societății.,, Îar în capitolul Turism al 

Programului de Guvernare este  descris Programul “Primul Centru de Agrement”, program prin 

care se vor putea realiza investiții pentru crearea infrastructurii desfășurării activităților de 

agrement (piscină, saună, masaj, aparate fitness, alte activități sportive și recreative). 

  

- Consiliul Judeţean Alba îşi propune realizarea unei investiţii care va incuraja 

dezvoltarea potenţialului economic al arealului Ocna Mureş asa cum şi-a asumat 

prin :   

 

    1.Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba a cărei actualizarea a fost aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 188 din 29.09.2011 privind aprobarea 

documentaţiei ,, Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba”, În acest document 

strategic sunt evidenţiate terenurile pentru amenajări de complexe balneare, turistice, amenajări 

de vacanţă şi pentru sporturi de iarnă şi altele situate în apropierea sau în intravilanul 

localităţilor.  

În capitolul ,,Potenţialul economic al judeţului Alba şi modul de valorificare a acestuia,, 

sunt descrisi  conlucrarea mai multor factori care conduc la realizarea potenţialului economic al 

judeţului Alba printre care: 

* existenţa unor importante resurse ale subsolului (neferoase, gaz metan, minereuri nemetalifere) 

utilizabile ca materii prime sau combustibili; 

* reţea dezvoltată de căi de comunicaţie. 

* importante şi variate zone declarate de interes national, cu potenţial turistic deosebit 

,configurate prin propunerea de zonare turistică astfel: 

- ZONA I – ALBA IULIA – conform Legii nr.344 din 2001 pentru aprobarea O.G. 93 din 2000 

ca obiectiv de interes naţional – cu potenţial de dezvoltare; 

- ZONA II – VALEA SEBEŞULUI; 

- ZONA III – MUNŢII APUSENI; 

- ZONA III – VALEA TÎRNAVELOR; 

- ZONA V – COMPLEX BALNEAR – OCNA MUREŞ. 

 

   2.„Strategia de Dezvoltare a Județului Alba, pe perioada 2014-2020”, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 130 /2014 care în cadrul Obiectiv strategic 3: 

,,Patrimoniul un motor al creativității. Conservarea valorilor culturale și protecția mediului, 

factori ai identității și dezvoltării economice prin turism”  prin Obiectivul prioritar 3.3.: 

Valorificarea prin turism a patrimoniului cultural și natural determină - Programul: Creșterea 

atractivității turistice și de agrement, s-a stabilit posibilitatea implementării proiectului: 

Modernizarea și dotarea salinelor terapeutice Ocnele Sărate și modernizarea și dotarea 

stațiunii balneare Ocna Mureș”. 

„Strategia de Dezvoltare a Județului Alba, pe perioada 2014-2020”, este un instrument 

metodologic  şi tehnic, pe baza căruia să  se poată  stabili, în parteneriat cu consiliile locale  și cu 

sectorul privat, priorităţile de dezvoltare durabilă  ale judeţului, în context regional şi naţional, în 

scopul:  

(1). Dezvoltării consecvente ale avantajelor competitive câștigate până  în prezent, prin 

implementarea proiectelor finanțate prin fondurile U.E.   

 (2). Reducerii disparităţilor teritoriale din punct de vedere al echipării teritoriului  și a 

acesului la serviciile publice de interes general.   

Sector important al economiei, turismul furnizează oportunităţi noi şi alternative pentru 

dezvoltarea şi creşterea competitivităţii arealului Ocna Mureş. Turismul are o contribuţie 

importantă în ceea ce priveşte regenerarea zonelor economice în declin, crearea de locuri de 

muncă şi susţinerea indirectă a altor sectoare.  

Dezvoltarea economica a zonei se va realiza pe tipuri de activităţi:  

 Furnizorul de servicii de tratamente balneare şi de recreere, care creeaza si furnizeaza 

servicii de specialitate medical , de recuperare şi de recreere, propunand si cateva servicii 

turistice precum cazare si catering.  



 Activitati suport, care sunt realizate de catre parteneri ai furnizorilor de servicii de 

balneare : Intermediarii ca agentiile de turism, specialistii de wellness, casele de pensii si 

asigurari sociale, asiguratorii de sanatate  

 Sectorul farmacologic, de tehnica medicala, companiile de logistica, institutii de gestiune 

a infrastructurilor (transport, info points, centre medicale publice, reteaua de servicii 

medicale, infrastructura TIC)  

 Institutii organizatoare de evenimente si institutii de management al resurselor (institutii 

care asigura protectia mediului, asociatii turistice, organizatii de promovare a 

evenimentelor culturale)  

Sustinerea si stimularea activitatii de turism la nivel judetean si local urmareste în esenţă 

crearea unui numar substantial de locuri de munca, acestea putand contribui la bunastarea 

economica a locuitorilor. 

Dezvoltarea turismului balnear în zona Ocna Mureş  va contribui la generarea unor 

beneficii durabile pentru comunitățiile locale, va asigura o diversificare a surselor de venit pentru 

actorii locali și va oferii premizele necesare creării unui sector economic viabil și sustenabil. 

 

Aşadar asocierea între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu Orașul Ocna Mureş 

prin Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului: „ 

Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş” conduce la implementarea obiectivului strategic 

prioritar ,, Valorificarea prin turism a patrimoniului cultural și natural, din   Strategia de 

dezvoltare a județului Alba, pe perioada 2014-2020.  

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

agrement în oraşul Ocna Mureș”  prin Hotărârea Consiliului Judeţean alba nr. 13/2017 a fost 

încuviințată cererea adresata orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea cotei de 1/2 din  terenul 

aferent investiţiei, din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului 

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

Alba, teren situat administrativ la adresa str. Fabricii, f.n., Ocna Mureş, judeţul Alba, identificat 

în CF 79104 Ocna Mureș, în suprafață de 5328 mp 

 

Prin asocierea propusa autorităţile vor realiza in comun  : 

 

1.În prima fază realizarea investiției ”Amenajare bază de tratament şi agrement în 

Oraşul Ocna Mureş”, pe terenul în suprafaţă totală de 10.656 mp în cota de 1/2 

situat administrativ la adresa str. Fabricii, f.n., Ocna Mureş, jud. Alba; 

Scopul investitiei este construirea unui complexul turistic ce se va avea în componenta, potrivit 

descrierii arhitecturale, spatii cu destinatii multiple :  

-baza de agrement, sala de fitness, restaurant, birouri, 

- sali de tratament terapeutice, recuperare medicala, infrumusetare si sanatate,  

-magazin de echipamente si produse balneare si cosmetice, 

 - piscina, locuri de joaca pentru copii si altele, ceea ce ii ofera o complexitate deosebita.  

Baza de tratament cuprinde spaţii cu diferite funcţiuni, cum sunt: 

-centrul de sănătate, cu vocatii multidisciplinare, pentru aplicarea unor cure de sănătate; 

-centrul de recuperare, cu vocatii medico sanitare, pentru aplicarea unor cure profilactice  

secundare, terapeutice si de recuperare medical.; 

-centrul de bunăstare, înfrumusetare; 

-centrul de primire, divertisment si cultural, sinergic cu activitătii de receptie, relaxare, 

 -bar/restaurant, magazine, inclusiv cu produse balneare si cosmetice. 

-bază proprie de cură balneară cu: săli de tratament, piscine de tratament, săli de 

consultaţii medicale si masaj, etc. 

-spaţii pentru practicarea de activităţi sportive: piscină, saună, săli de gimnastică, bar, etc; 

-spatii tehnice aferente construcţiei 

La finalizarea lucrărilor, judeţul Alba şi oraşul Ocna Mureş vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de ½  în devălmăşie, asupra obiectivului” Amenajare bază de tratament şi 

agrement în Oraşul Ocna Mureş”; 

 

2. După terminarea investiţiei din prima fază un al doilea obiectiv este  ,,Dotarea 

bazei de tratament și agrement”; 

 



O componenta deosebit de importanta a structurilor de tratament constituie aparatura 

medicala, care, dupa cum se cunoaste, influenteaza in buna masura aprecierea turistilor asupra 

serviciilor medicale prestate in statiunile balneoclimaterice.  

Activitatea medicală de recuperare se asigură prin unităţi medicale de specialitate cu 

personalitate juridică, secţii, compartimente şi laboratoare de recuperare, unităţi ambulatorii de 

recuperare, publice sau private, precum şi prin societăţi de turism balnear şi de recuperare, 

constituite conform legii. 

După dotarea bazei, judeţul Alba şi oraşul Ocna Mureş vor dobândi dreptul de proprietate 

în cotă de ½  în devălmăşie, asupra investiţiei” Amenajare bază de tratament şi agrement în 

Oraşul Ocna Mureş” cu dotarile aferente; 

 

3. Un al treilea obiectiv este Realizarea structurii de administrare a bazei de 

tratament și agrement şi  Administrarea bazei; 

În privinţa sistemului de finanţare al acestor centre sau unităţi de specialitate, legislaţia a 

inclus şi posibilitatea unor asocieri investiţionale în domenii medicale / cercetare medicală şi 

farmaceutică; închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală; contracte 

privind furnizarea de servicii medicale cu casele de asigurări private / agenţi economici; servicii 

medicale hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi. 

În sistemul balnear, contractele de servicii medicale cu case de asigurări de sănătate este 

reglementată prin Legea 95/2006, care a suferit ulterioare rectificări şi modificări succesive. Cu 

relevanţă asupra domeniului balneo-climateric, legea stipulează în mod expres la art. 230 că 

asiguraţii au dreptul să beneficieze de tratament fizio-terapeutic şi de recuperare, iar serviciile 

medicale, medicamentele etc. trebuie sa fie furnizate în mod nediscriminatoriu.  Legea stipulează 

faptul că activitatea medicală de recuperare se asigură prin unităţi medicale de specialitate cu 

personalitate juridică, secţii, compartimente şi laboratoare de recuperare, unităţi ambulatorii de 

recuperare, publice sau private, precum şi prin societăţi de turism balnear şi de recuperare, 

constituite conform Legii 31/1990 privind societăţile comerciale. 

 În mod specific, de pildă, prin Legea 143/2003, au fost introduse prevederi speciale 

legate de autorizarea şi evaluarea periodică a societăţilor de turism balnear şi de recuperare, ceea 

ce, în sine, a ridicat, în mod potenţial, standardele de calitate ale serviciilor furnizate. 

  

În concluzie la momentul terminării primelor două faze ale asocierii , în urma unor studii 

de specialitate /expertize se va hotărî de către cei doi asociaţi forma de administrare a bazei de 

tratament și agrement; 

 

4. Un ultim obiectiv este acela de a efectua demersuri pentru atestarea 

orașului/parte a orașului Ocna Mureș ca stațiune turistică; 

 

  Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 852 din 13 august 2008  

pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi 

completările ulterioare stabilesc procedura prin care se atestă ca staţiune turistică de interes 

naţional sau local, după caz, localitatea ori partea unei localităţi care dispune de resurse naturale 

şi antropice şi care îndeplineşte cumulativ, pentru una dintre categorii anumite criterii. 

Autorităţile administraţiei publice locale transmit Ministerului o cerere-tip, potrivit 

modelului prevăzut la anexa nr. 2, şi documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice, care trebuie 

să cuprindă: 

 

  a) monografia turistică; 

 

  b) documentaţiile privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, avizate şi aprobate conform 

anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

şi completările ulterioare, respectiv: planul urbanistic general şi regulamentul aferent acestuia şi 

planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia; 

 

  c) fişa staţiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 pentru staţiunile 

turistice de interes naţional şi conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pentru staţiunile 

turistice de interes local; 



 

  d) studii şi documente care să argumenteze atestarea staţiunii turistice şi a specificului ei 

determinat de resursele turistice de care dispune. 

 

Consiliul Judeţean Alba susţine demersurile pe care oraşul Ocna Mureş le va intreprinde 

pentru atestarea orașului/parte a orașului Ocna Mureș ca stațiune turistică în concordanță cu 

prevederile legale în vigoare la momentul realizării si funcţionalizării obiectivului asocierii. 

Pentru obţinerea acestui statut oraşul Ocna Mureş va trebui să îndeplinească unele criterii 

obligatorii de atestare cum ar fi : amplasarea într-un cadru natural fără poluare, existenţa 

utilităţilor urban-edilitare (asistenţă medicala prin punct de prim ajutor şi mijloc de transport 

pentru urgenţe medicale, amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă, reţea de apă curentă, 

canalizare, un număr minim de 100 locuri în structuri de primire turistice clasificate, serviciu de 

salvamont, terenuri de joacă pentru copii), existenţa serviciilor de informare şi promovare 

turistică (semnalizarea obiectivelor turistice, realizarea de materiale de promovare turistică), 

precum şi îndeplinirea unor criterii suplimentare de atestare a staţiunii turistice (existenţa unei 

săli de spectacole, cinematograf, parcuri, amenajări pentru practicarea sporturilor, centre de 

informare turistică, cu personal permanent care să deservească permanent centrul  şi sediul 

primăriei, organizarea de evenimente turistice, culturale şi sportive, cu caracter de repetabilitate 

pe bază de calendar). 

Ca modalitate de îndeplinire a obiectivului asocierii fiecare asociat își desemnează 

responsabilii pentru realizarea componentelor obiectivului convenit, constituind în acest sens o 

comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai celor două autorități administrative, desemnați 

prin dispoziții, de către Primarul orașului Ocna Mureș și Președintele Consiliului Județean Alba, 

care își va desfășura activitatea în baza unui regulament de organizare și funcționare propriu. 

În ceea ce priveşte drepturile și obligațiile asociaţilor privind administrarea si exploatarea 

bazei de tratament şi agrement, aceştia se obligă ca veniturile obţinute din utilizarea cotei de ½ 

din zona de tratament şi agrement realizată în baza acordului de asociere, vor fi folosite integral 

pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a acestei zone; 

Potrivit art. 91 (1) lit. e) coroborat cu alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,,consiliul 

judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-

teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale 

ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.” 

              Faţă de cele de mai sus,  consideram oportună aprobarea de către Consiliul Judetean 

Alba a ACORDULUI DE ASOCIERE încheiat între Județul Alba prin Consiliul Judetean Alba 

cu Orasul Ocna Mureş prin Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş pentru realizarea in comun a 

obiectivului: „Înfiinţarea Staţiunii balneo-climaterice Ocna Mureş”. 

 

        Director executiv,                              Sef serviciu,                        Director executiv, 

 

          Marian Aitai                                  Cornelia Făgădar                         Liliana Negruţ 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba,  

la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului” 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aderarea Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea 

Mureşului”;   

 -  raportul de specialitate nr. 1809 din 1 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 84 din data de 1 februarie 2017 a Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală 

Valea Ampoiului - Valea Mureşului”, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

1815/1 februarie 2017, privind solicitarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, 

la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului”; 

 Având în vedere prevederile:  

- art. 11-14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c  din Legea 

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

ulterioare;  

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba la Asociaţia 

„Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului”. 

Art. 2. Se desemnează doamna Rus Gabriela Nicoleta cetăţean român, cu domiciliul în 

municipiul Alba Iulia, str. Siretului, nr. 38, judeţul Alba, posesor al C.I. seria AX  nr. 643446, 

CNP 2780709200011, reprezentant al Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Adunarea 

Generală a Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului”. 

           Art. 3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliul Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 

semneze Actul de aderare la Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea 

Mureşului”. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociației 

„Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului”, doamnei Rus Gabriela 

Nicoleta, Direcției juridică și relații publice și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                   AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

        

Înregistrat cu nr. 40 

Alba Iulia,  1 februarie 2017 

http://www.cjalba.ro/
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba,  

la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului” 

 

 

 

 

Programul LEADER a oferit noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele 

identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale 

de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului 

economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale. 

Beneficiarii Programului LEADER au fost Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care îşi 

desfăşoară activitatea pe un teritoriu rural şi reprezintă parteneriate constituite din reprezentanţi 

ai sectorului public din teritoriul respectiv, reprezentanţi ai sectorului privat şi reprezentanţi ai 

societăţii civile. 

Prin adresa nr. 84/1 februarie 2017 înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu 

nr. 1815/1 februarie 2017 Grupul de Acţiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului solicită 

parteneriatul şi aderarea Județului Alba, prin Consiliul Județean Alba, la Asociaţia „Grupul de 

Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului“, în vederea realizării în comun a unor 

acțiuni și proiecte ce privesc dezvoltarea locală durabilă.   

Aderarea Consiliului Judeţean Alba la „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - 

Valea Mureşului“ este susținută de Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 

2014-2020 prin care a fost identificată nevoia de dezvoltare a acestei zone şi oportunitatea de a 

accesa fonduri europene în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare locală.   

Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, în temeiul art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, precum şi al art. 104 

alin. 6 lit. a din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 40 din data de 1 februarie 2017.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 1809 / 01.02.2017 

 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la 

Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului” 

 

În baza art. 91 alin. 6 lit. a) din legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, consiliul judeţean hotărăşte cooperarea sau aderarea cu persoane juridice române ori 

străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a 

unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 

Prevederile Legii Administrației publice locale se completează cu cele ale Ordonanței 

Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații care stabilește cadrul juridic 

în care persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de 

interes general sau în interesul unor colectivități, pot constitui asociații în condițiile actului 

normativ menționat. 

Programul LEADER a oferit noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele 

identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale 

de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului 

economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale. 

Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care îşi 

desfăşoară activitatea pe un teritoriu rural şi reprezintă parteneriate constituite din reprezentanţi 

ai sectorului public din teritoriul respectiv, reprezentanţi ai sectorului privat şi reprezentanţi ai 

societăţii civile. 

Scopul acestui GAL este implementarea strategiei de dezvoltare locală a comunităţilor 

din zona văilor Ampoi şi Mureş, prin: dezvoltarea economică a comunităţilor; promovarea 

valorilor tradiţionale morale, culturale şi de cult; protejarea categoriilor defavorizate din 

comunităţi; dezvoltarea fizică şi intelectuală a tinerilor; promovarea parteneriatelor naţionale şi 

de cult; şi altele. 

Proiectele finanţate şi implementate prin GAL în perioada 2012 – 2015 au fost: 

 Măsura 1.2.5 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 

adaptarea agriculturii şi silviculturii" în cadrul căreia a fost implementat un număr de 3 proiecte 

cu valoare contracte de 311.534 euro: modernizare drum forestier Pianu şi Zlatna şi modernizare 

drum de exploataţie agricolă Zlatna; 

 Măsura 3.1.3 "Încurajarea activităţilor turistice" în cadrul căreia a fost 

implementat 1 proiect cu valoare contract de 52.471 euro: Centru de informare turistică Romos; 

 Măsura 3.2.2 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" în cadrul căreia s-



au implementat 23 proiecte cu valoare contacte de 1.246.214 euro, precum: dotarea serviciilor de 

urgenţă cu utilaje multifuncţionale din 7 comune, modernizare drumuri comunale din 7 comune, 

dotări comune culturale din 7 comune, construire teren de sport Meteş şi reabilitare clădiri – 

schimb destinaţie şcoală în cămin cultural Săliştea 

 Măsura 1.2.1 "Modernizarea exploataţiilor agricole" cu 8 proiecte având valoare 

contracte 673.781 euro 

 Măsura 3.1.2 "Sprijin pentru cearea şi dezvoltarea de micro-intreprinderi" cu 

implementarea a 2 proiecte, valoare contracte 39.467: achiziţie utilaj performant în comuna 

Almaşu Mare şi achiziţie echipamente specifice pentru dezvoltarea activităţilor auxiliare în Romos. 

În anul 2015 Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului – Valea Mureşului a ocupat 

locul 4 pe ţară după criteriul ponderea valorii contractate şi a absorbţiei fondurilor europene de 

către beneficiarii proiectelor finanţate prin GAL. 

Prin adresa nr. 84/01.02.2017 înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 

1815/01.02.2017 Grupul de Acţiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului solicită 

parteneriatul şi aderarea Județului Alba prin Consiliul Județean Alba la Asociaţia „Grupul de 

Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului“, în vederea realizării în comun a unor 

acțiuni și proiecte ce privesc dezvoltarea mediului economic, social și cultural a teritoriului 

reprezentat de acesta.  

Consiliului Judeţean Alba dezvoltă numeroase parteneriate cu diferite Grupuri de Acţiune 

Locală la nivelul judeţului Alba, iar buna colaborare dintre acestea se reflectă în rezultatele 

obţinute la finalizarea fiecărui proiect în parte. În acest context se doreşte aderarea la Grupul de 

Acțiune Locală Valea Ampoiului – Valea Mureşului, care reunește un număr de 33 de 

reprezentanți ai sectorului public, privat și ai societății civile din zona văii Mureșului și 

Ampoiului.  

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat 

sub nr. 40/01.02.2017. 

Director executiv, 

AITAI Marian Florin 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba,  

la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului” 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului”;   

   - raportul de specialitate nr. 2290 din 8 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

-  adresa nr. 4 din data de 6 februarie 2017 a Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală 

Drumul Iancului”, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2145 din 8 

februarie 2017, privind solicitarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la 

Asociaţia  „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului”; 

 Având în vedere prevederile:  

- art. 11-14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c  din Legea 

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

ulterioare;  

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba la Asociaţia 

„Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului”. 

 Art. 2. Se desemnează domnul Olariu Ioan Ştefan, cetăţean român, cu domiciliul în 

municipiul Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 22, judeţul Alba, posesor al C.I. seria AX  nr. 

331506, CNP 1761213323951 reprezentant al Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în 

Adunarea Generală a Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului”. 

           Art. 3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliul Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 

semneze Actul de aderare la Asociația „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului”.  

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociației 

„Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului”, domnului Olariu Ioan Ștefan, Direcției juridică și 

relații publice și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

                   AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

        

Înregistrat cu nr. 48 

Alba Iulia,  8 februarie 2017 

http://www.cjalba.ro/
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului” 

 

 

  

Programul LEADER a oferit noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele 

identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale 

de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului 

economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale. 

Beneficiarii Programului LEADER au fost Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care îşi 

desfăşoară activitatea pe un teritoriu rural şi reprezintă parteneriate constituite din reprezentanţi 

ai sectorului public din teritoriul respectiv, reprezentanţi ai sectorului privat şi reprezentanţi ai 

societăţii civile. 

Prin adresa nr. 4/6 februarie 2017 înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu 

nr. 2145/6 februarie 2017 Grupul de Acţiune Locală Drumul Iancului solicită parteneriatul şi 

aderarea Județului Alba, prin Consiliul Județean Alba, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală 

Drumul Iancului“, în vederea realizării în comun a unor acțiuni și proiecte ce privesc dezvoltarea 

locală durabilă.   

Având în vedere Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2014-2020,  

prin aderarea Consiliului Judeţean Alba la aceasta structură se va urmări valorificarea 

potenţialului de dezvoltare a acestei zone ţinându-se cont şi de oportunităţile de accesare de 

fonduri europene în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare locală. 

Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, în temeiul art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, precum şi al art. 104 

alin. 6 lit. a din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr 48 din data de 8 februarie 2017.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 2290 / 08.02.2017 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului” 

 

 

 

În baza art. 91 alin. 6 lit. a) din legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, consiliul judeţean hotărăşte cooperarea sau aderarea cu persoane juridice române ori 

străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a 

unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 

Prevederile Legii Administrației publice locale se completează cu cele ale Ordonanței 

Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, care stabilește cadrul juridic 

în care persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de 

interes general sau în interesul unor colectivități, pot constitui asociații în condițiile actului 

normativ menționat. 

Programul LEADER a oferit noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele 

identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale 

de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului 

economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale. 

Beneficiarii Programului LEADER au fost Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care îşi 

desfăşoară activitatea pe un teritoriu rural şi reprezintă parteneriate constituite din reprezentanţi 

ai sectorului public din teritoriul respectiv, reprezentanţi ai sectorului privat şi reprezentanţi ai 

societăţii civile. 

Scopul acestui GAL este dezvoltarea durabilă a comunităţilor de pe văile Arieşului, 

promovarea principiului parteneriatului public – privat în dezvoltarea locală şi micro-regională, 

cât şi cooperarea cu alte micro-regiuni. În acest sens membrii GAL vor acţiona pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare locală, vizând obiective specifice precum: dezvoltarea 

economică a comunităţilor; promovarea şi conservarea valorilor tradiţionale şi a patrimoniului 

material şi imaterial; susţinerea meşteşugurilor, serviciilor şi prelucrarea produselor regiunii şi 

promovarea acestora, etc. 

Pentru atingerea obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare locală au fost propuse 

câteva măsuri necesare a se realiza în perioada următoare: 

 Infrastructura socială: măsură care contribuie la îmbunătăţirea                                                 

echipării teritoriale cu dotări edilitare în vederea dezvoltării de centre inclusive, facilitarea 

incluziunii comunităţii rrome; 

 Îmbunătăţirea infrastructurilor şi dotărilor edilitare, măsură ce va favoriza 

îmbunătăţirea echipării teritoriale cu dotări edilitare, utilităţi, infrastructuri de acces, 

îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor, favorizarea dezvoltării economice a teritoriului;  

 Promovarea patrimoniului material si imaterial, măsura care are rolul de 

Conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale, promovarea diversităţii şi prezervarea 

identităţilor culturale şi protejarea culturii minorităţilor; 

 Dezvoltarea antreprenoriatului în sectorul non-agricol. Prin această măsură se va 

realiza diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economic a teritoriului, dezvoltarea 

serviciilor pentru populaţie şi implicit crearea de locuri de muncă. 

 Certificarea produselor si înregistrare de mărci locale. Măsura contribuie la 

sprijinirea producătorilor în vederea certificării calităţii produselor şi deschiderea înspre pieţe 

noi.  

 Inovare si cooperare pentru marketingul produselor locale, măsura care va crea 

model, va conduce la creşterea gradului de valorificare a produselor locale şi la o viziune nouă 

asupra asociativităţii şi cooperării. 



 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, măsură care va contribui la creşterea 

performanţelor exploataţiilor şi dotarea/reînnoirea parcurilor de utilaje şi echipamente, în special 

pentru fermierii mici, ceea ce va face ca proiectele să aibă şi un impact bun asupra mediului. 

Prin adresa nr. 4 din 06.02.2017 înregistrată la Consiliul judeţean Alba cu nr. 

2145/06.02.2017, Grupul de Acţiune Locală Drumul Iancului ne solicită parteneriatul şi aderarea 

la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului“, în vederea realizării în comun a unor 

acțiuni și proiecte ce privesc dezvoltarea mediului economic, social și cultural a teritoriului 

reprezentat de acesta.  

Consiliului Judeţean Alba dezvoltă numeroase parteneriate cu diferite Grupuri de Acţiune 

Locală la nivelul judeţului Alba, iar buna colaborare dintre acestea se reflectă în rezultatele 

obţinute la finalizarea fiecărui proiect în parte. În acest context, se doreşte aderarea la Grupul de 

Acțiune Locală Drumul Iancului, care reunește un număr de 20 de reprezentanți ai sectorului 

public şi privat. 

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat 

sub nr. 48/08.02.2017 

 

  

 

Director executiv, 

AITAI Marian Florin 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba,  

la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba - Sibiu” 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară în luna februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba - 

Sibiu”;   

 -  raportul de specialitate nr. 2291 din data de 8 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 13 din data de 6 februarie 2017 a Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală Ţara 

Secaşelor Alba - Sibiu”, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2143/6 

februarie 2017, privind solicitarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la 

Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba - Sibiu”; 

 Având în vedere prevederile:  

- art. 11-14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c  din Legea 

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

ulterioare;  

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba la Asociaţia 

„Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba - Sibiu”. 

Art. 2. Se desemnează doamna Rus Gabriela Nicoleta cetăţean român, cu domiciliul în 

municipiul Alba Iulia, str. Siretului, nr. 38, judeţul Alba, posesor al C.I. seria AX  nr. 643446, 

CNP 2780709200011, reprezentant al Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Adunarea 

Generală a Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba-Sibiu”. 

           Art. 3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliul Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 

semneze Actul de aderare la Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba-Sibiu”. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociației 

„Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba-Sibiu”, doamnei Rus Gabriela Nicoleta, 

Direcției juridică și relații publice și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                   AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU    

      

 

 

Înregistrat cu nr. 49 

Alba Iulia,  8 februarie 2017 

http://www.cjalba.ro/


ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la 

Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba-Sibiu” 

         

 

 

Programul LEADER a oferit noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele 

identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale 

de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului 

economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale. 

Beneficiarii Programului LEADER au fost Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care îşi 

desfăşoară activitatea pe un teritoriu rural şi reprezintă parteneriate constituite din reprezentanţi 

ai sectorului public din teritoriul respectiv, reprezentanţi ai sectorului privat şi reprezentanţi ai 

societăţii civile. 

Prin adresa nr. 13/6 februarie 2017 înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu 

nr. 2143/06.02.2017 Grupul de Acţiune Locală Ţara Secaşelor Alba-Sibiu solicită parteneriatul şi 

aderarea Județului Alba, prin Consiliul Județean Alba, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală 

Ţara Secaşelor Alba-Sibiu“, în vederea realizării în comun a unor acțiuni și proiecte ce privesc 

dezvoltarea locală durabilă.   

Consiliul Judeţean Alba este interesat de aderarea la această structură deoarece prin 

Strategia de dezvoltare a judeţului Alba a fost identificată nevoia de dezvoltare a acestei zone şi 

oportunitatea de a accesa fonduri europene în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare locală.

   

Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, în temeiul art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, precum şi al art. 104 

alin. 6 lit. a din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 49 din data de 8 februarie 2017.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 2291 / 08.02.2017 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba la 

Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba-Sibiu” 

 

 

 

În baza art. 91 alin. 6 lit. a) din legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, consiliul judeţean hotărăşte cooperarea sau aderarea cu persoane juridice române ori 

străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a 

unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 

Prevederile Legii Administrației publice locale se completează cu cele ale Ordonanței 

Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații care stabilește cadrul juridic 

în care persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de 

interes general sau în interesul unor colectivități, pot constitui asociații în condițiile actului 

normativ menționat. 

Programul LEADER a oferit noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele 

identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale 

de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului 

economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale. 

Beneficiarii Programului LEADER au fost Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care îşi 

desfăşoară activitatea pe un teritoriu rural şi reprezintă parteneriate constituite din reprezentanţi 

ai sectorului public din teritoriul respectiv, reprezentanţi ai sectorului privat şi reprezentanţi ai 

societăţii civile. 

Scopul acestui GAL este dezvoltarea economică şi socială la nivel subregional în baza 

unor acţiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman şi instituţional. Pentru realizarea 

acestui scop, Asociaţia are bine stabilite obiective strategice (dezvoltare economică, creare locuri 

de munca, dezvoltare rurală durabilă, valorificare potenţial turistic antropic şi natural, eco-

eficienţă energetică, promovare valori artistice şi culturale, etc) şi obiective specifice 

(competitivitate şi dezvoltare economică, investiţii productive, dezvoltare incubatoare de afaceri 

şi antreprenoriat, dezvoltarea infrastructurii agricole, investiţii în exploataţii agricole şi silvice, 

eco-agricultură, consultanţă elaborare proiecte, etc). 

Perioada 2007 – 2013 s-a remarcat printr-o serie de proiecte care au contribuit la  

implementarea strategiei Grupului de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba-Sibiu, după cum 

urmează: 

 Măsura 4.1.1 – 1.2.5 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii" în cadrul căreia au fost implementate 7 

proiecte in diverse comune aparţinătoare GAL-ului în valoare de 586.750,10 euro; 

 Măsura 4.1.3 – 3.1.2 "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-intreprinderi" 

în cadrul căreia s-au implementat 4 proiecte în valoare de 68.203,19 euro; 

 Măsura 4.1.3 – 3.2.3 "Încurajarea activităţilor turistice" cu 3 proiecte 

implementate în valoare de 66.024,39 euro; 

 Măsura 4.1.3 – 3.2.2 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 

bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" având 40 de 

proiecte implementate în valoare de 1.484.547,92 euro; 

 Măsura 4.2.1 "Implementarea proiectelor de cooperare" are 1 proiect implementat, 

care a vizat valorificarea potenţialului cultural-tradiţional al produselor agricole, turismului şi 

dobândirea de competenţe, având valoarea contractului de 12.906,51 euro. 

În anul 2015, la finalul perioadei de implementare, Grupul de Acţiune Locală Ţara 

Secaşelor Alba-Sibiu are un grad de implementare a strategiei de dezvoltare locală de 87.20%. 

Pentru perioada de programare 2014 – 2020, Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Ţara 



Secaşelor Alba-Sibiu“ a depus spre finanţare Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Ţara 

Secaşelor Alba-Sibiu, aceasta fiind eligibilă. SDL a Asociaţiei Ţara Secaşelor Alba-Sibiu pentru 

perioada 2014 – 2020 are o valoare totală de 3.173.040 euro şi cuprinde 6 măsuri. 

Prin adresa nr. 13/06.02.2017 înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 

2143/06.02.2017, Grupul de Acţiune Locală Ţara Secaşelor Alba-Sibiu ne solicită parteneriatul 

şi aderarea la asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba-Sibiu“, în vederea 

realizării în comun a unor acțiuni și proiecte ce privesc dezvoltarea mediului economic, social și 

cultural a teritoriului reprezentat de acesta.  

Consiliul Judeţean Alba dezvoltă numeroase parteneriate cu diferite Grupuri de Acţiune 

Locală la nivelul judeţului Alba, iar buna colaborare dintre acestea se reflectă în rezultatele 

obţinute la finalizarea fiecărui proiect în parte. În acest context se doreşte aderarea la Grupul de 

Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba-Sibiu, structura parteneriatului GAL cuprinzând  un număr 

total de 111 membrii, din sectorul public (unități administrativ teritoriale) și privat (societăţi 

comerciale, ONG-uri si peroane fizice autorizate), din judeţele Alba şi Sibiu.  

 Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat 

sub nr. 49 / 08.02.2017 

 

Director executiv, 

Marian AITAI 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 101/24 iunie 2010 

privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii 

Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave” 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi 

pe Târnave”;   

- raportul de specialitate nr. 1905 din 2 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 101/24 iunie 

2010 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea 

constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave”;   

Având în vedere prevederile:  

- art. 11-14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c  din Legea nr. 

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

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 

privind aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii 

Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave”, se modifică urmând a avea 

următorul cuprins:  

 „Art. 2 Se desemnează doamna Dana GĂISEANU - inspector de specialitate la Direcția 

dezvoltare și bugete - Serviciul dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă a întreprinderilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în calitate de reprezentant 

al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe 

Târnave”. ” 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcția dezvoltare și bugete din cadrul 

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

hotărâri. 

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

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

Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Asociaţiei Grupul de Acțiune 

Locală „Pe Mureş şi pe Târnave”, doamnei Dana GĂISEANU, Direcției juridică și relații publice și 

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

                   AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          
 

Înregistrat cu nr. 43 

Alba Iulia,  2 februarie 2017 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în 

vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave” 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 a fost aprobată asocierea 

Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală „Pe 

Mureş şi pe Târnave” şi a fost desemnat reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Asociaţiei. 

 În vederea modificării prevederilor art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 101/24 

iunie 2010, propunem desemnarea doamnei Dana GĂISEANU - inspector de specialitate la Direcția 

dezvoltare și bugete - Serviciul dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă a întreprinderilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în calitate de reprezentant 

al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală «Pe Mureş şi pe 

Târnave»”. 

 De asemenea, Consiliul Judeţean Alba doreşte colaborarea în continuare cu această asociaţie 

în vederea extinderii şi a dezvoltării în comun a evenimentelor pe care le organizează, care au ca 

scop susţinerea şi promovarea producătorilor autohtoni din judeţul Alba, precum şi a dezvoltării 

mediului economic, social şi cultural. 

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia 

proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul la iniţiativă pentru 

proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor 

judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 43 din data de 

2 februarie 2017.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 1905/02.02.2017 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în 

vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave” 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 a fost aprobată asocierea 

Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune 

Locală „Pe Mureş şi pe Târnave” şi a fost desemnat reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Asociaţiei. 

Programul LEADER a oferit noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării 

nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în 

vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii 

abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale. 

Beneficiarii Programului LEADER au fost Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care îşi 

desfăşoară activitatea pe un teritoriu rural şi reprezintă parteneriate constituite din reprezentanţi ai 

sectorului public din teritoriul respectiv, reprezentanţi ai sectorului privat şi reprezentanţi ai 

societăţii civile. 

Deoarece prin Strategia de dezvoltare a judeţului Alba 2014-2020 a fost identificată nevoia 

de dezvoltare a zonei arondate acestui GAL, Consiliul Judeţean Alba doreşte continuarea colaborării 

cu această asociaţie în vederea extinderii şi dezvoltării în comun a evenimentelor pe care le 

organizează, care au ca scop susţinerea şi promovarea producătorilor autohtoni din judeţul Alba, 

precum şi a dezvoltării mediului economic, social şi cultural. 

Se propune modificarea prevederilor art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  

101/24 iunie 2010 în sensul desemnării unui alt reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea generală 

a Grupului de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave”, respectiv a doamnei Dana GĂISEANU - 

inspector de specialitate la Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul dezvoltare, programe şi 

guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

Luând în considerare cele expuse, prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre nr. 43/2 

februarie 2017. 

 

Director executiv, 

Marian AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Nicoleta RUS 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 24/27 februarie 2009 

privind aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în Asociaţia „Grupul 

de Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare” 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 24/27 februarie 2009 privind aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, în Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi 

Muntele Mare”;   

- raportul de specialitate nr. 1903 din 2 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 24/27 februarie 

2009 privind aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în Asociaţia 

„Grupul de Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare”;   

Având în vedere prevederile:  

- art. 11-14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c  din Legea nr. 

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

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 24/27 februarie 2009 

privind aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în Asociaţia „Grupul de 

Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare”, se modifică, urmând a avea 

următorul cuprins:  

 „Art. 2 Se desemnează doamna Adina Cornelia BÎTIU TUHUȚ - inspector superior la 

Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă a 

întreprinderilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în calitate 

de reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală din 

Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare”. ” 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcția dezvoltare și bugete din cadrul 

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

hotărâri. 

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

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

Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Asociaţiei „Grupul de Acțiune 

Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare”, doamnei Adina Cornelia BÎTIU TUHUȚ, 

Direcției juridică și relații publice și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                   AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          
 

Înregistrat cu nr. 44 

Alba Iulia,  2 februarie 2017 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

24/27 februarie 2009 privind aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în 

Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare” 

 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 24/27 februarie 2009 a fost aprobată înscrierea 

Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, în „Grupul de Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, 

Trascău şi Muntele Mare” şi a fost desemnat reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Asociaţiei. 

 În vederea modificării prevederilor art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 24/27 

februarie 2009, propunem desemnarea doamnei Adina Cornelia BÎTIU TUHUȚ - inspector superior 

în cadrul Serviciului Dezvoltare, Programe şi Guvernanţă Corporativă a Întreprinderilor Publice în 

calitate de reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a „Grupului de Acțiune Locală din 

Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare”.  

 De asemenea, Consiliul Judeţean Alba doreşte colaborarea cu această asociaţie în vederea 

extinderii şi a dezvoltării în comun a evenimentelor pe care le organizează, care au ca scop 

susţinerea şi promovarea producătorilor autohtoni din judeţul Alba, precum şi a dezvoltării mediului 

economic, social şi cultural. 

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia 

proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul la iniţiativă pentru 

proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor 

judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 43 din data de 

2 februarie 2017.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 1903/02.02.2017 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

24/27 februarie 2009 privind aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în 

Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare” 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 24/27 februarie 2009 a fost aprobată înscrierea 

Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, în Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală din Munţii 

Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare” şi s-a desemnat reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Asociaţiei. 

Programul LEADER a oferit noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării 

nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în 

vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii 

abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale. 

Beneficiarii Programului LEADER au fost Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care îşi 

desfăşoară activitatea pe un teritoriu rural şi reprezintă parteneriate constituite din reprezentanţi ai 

sectorului public din teritoriul respectiv, reprezentanţi ai sectorului privat şi reprezentanţi ai 

societăţii civile. 

Deoarece prin Strategia de dezvoltare a judeţului Alba 2014-2020 a fost identificată nevoia 

de dezvoltare a zonei arondate acestui GAL, Consiliul Judeţean Alba doreşte continuarea colaborării 

cu această asociaţie în vederea extinderii şi dezvoltării în comun a evenimentelor pe care le 

organizează, care au ca scop susţinerea şi promovarea producătorilor autohtoni din judeţul Alba, 

precum şi a dezvoltării mediului economic, social şi cultural. 

Se propune modificarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

24/27 februarie 2009 în sensul desemnării unui alt reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea 

generală a Grupului de Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare, respectiv a 

doamnei Bîtiu Tuhuţ Adina Cornelia, inspector superior în cadrul Serviciului Dezvoltare, Programe 

şi Guvernanţă Corporativă a Întreprinderilor Publice. 

Luând în considerare cele expuse, prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre nr. 44/2 

februarie 2017. 

Director executiv, 

Marian AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Nicoleta RUS 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba,  

prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,  

în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2017 

 

 

  

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

  Luând în dezbatere:  

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

Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” 

Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2017; 

    - raportul de specialitate comun nr. 2606/14 februarie 2017 comun, al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

  - adresa nr. 2304/3 februarie 2017 a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2107/6 februarie 2017;  

 Având în vedere prevederile : 

 -  art. 91 alin. 1 lit. e, 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 și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării 

manifestărilor științifice din anul 2017, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 65000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 

care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), Universității „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, pentru organizarea la Alba Iulia, în anul 2017, a manifestărilor 

științifice prevăzute în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Universității „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                   AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

        

Înregistrat cu nr. 60 

Alba Iulia,  14 februarie 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

 Consiliului Județean Alba nr. 60/14 februarie 2017 

 

           ROMÂNIA                                                                              ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA                                                                  JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba          Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

   

ACORD DE ASOCIERE 

 

Încheiat între: 

Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar 

RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul 

Ion DUMITREL – preşedinte, în calitate de asociat, pe de o parte, şi 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia strada Gabriel 

Bethlen,  nr. 5, judeţul Alba, CUI 5665935,  cont bancar RO47TREZ002504504601X000270 

deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul prof. univ. dr. Daniel - Valer 

BREAZ – rector, în calitate de asociat, pe de altă parte, convin următoarele: 

 

INTRODUCERE 

 A. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia este o persoană juridică română, de drept 

privat, fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării științifice 

regionale. 

 B. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, prin departamentele de specialitate, își 

propune să organizeze o serie de manifestări științifice, adresate atât elevilor de liceu - clasele a 

XI-a și a XII-a, cât și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor universitare din cadrul 

universității, precum și din țară și străinătate. 

 C. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, își propune să sprijine organizarea manifestărilor științifice. 

 D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului legal pentru asigurarea 

organizării in condiţii optime a manifestărilor științifice. 

 

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 (1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în cursul anului 2017, la Alba 

Iulia, a manifestărilor științifice prevăzute în anexă, în scopul promovării potenţialului ştiinţific 

şi academic al Judeţului Alba.  

(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul legal de desfăşurare a evenimentelor de 

interes public judeţean, activităţile și contribuția fiecărei părți fiind definite în prezentul acord de 

asociere. 

(3) Se preconizează ca, în cadrul acestor manifestări științifice, să participe un număr 

mare de elevi de liceu, studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre universitare din cadrul 

universității, precum și din țară și străinătate.  

 

ARTICOLUL 2 -  DURATA ACORDULUI  

 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia, ulterior aprobării prin hotărâre 

de către  Consiliul Județean Alba și expiră la data de 20 decembrie 2017. 

 

ARTICOLUL 3 – SURSA FONDURILOR 

(1) Bugetul estimativ al acestor manifestări științifice este de 128617 lei. Fondurile 

necesare finanțării acestor manifestări științifice provin din:  

► Contribuția Județului Alba  

► Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări 

(2) Contribuția Județului Alba prin Consiliul Județean Alba este în cuantum de 65000 lei. 

(3) Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și a altor surse, provenite din 

donații și sponsorizări, este în cuantum de 63617 lei.  

 



ARTICOLUL 4 -  PLĂŢILE  

(1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă contribuţiei ce îi 

revine, prin alocarea sumei de 65000 lei, în vederea susţinerii manifestărilor științifice, în contul 

Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, conform programului manifestărilor prevăzut în 

anexă.   

(2) Din contribuția Județului Alba vor fi suportate cheltuielile cu materialele pentru 

conferințe, simpozioane, workshop-uri, concursuri, sesiuni de comunicări etc., ISBN și 

tipăriturile aferente acestora, precum și cu premierea în bani a câștigătorilor  concursurilor.  

 

ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba prin Consiliul Județean Alba: 

 efectuează plata sumei de 65000 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în 

conformitate cu prevederile art. 4 al prezentului acord. 

(2) Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea 

manifestărilor științifice;  

 solicită în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite în buget; 

 își asumă responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestor manifestări; 

 efectuează plata tuturor sumelor prevăzute în bugetul manifestărilor științifice cu 

respectarea prevederilor legale în domeniu; 

 suportă integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor; 

 prezintă Consiliului Județean Alba un raport final însoțit de documentele justificative 

care să reflecte efectuarea plăților din suma acordată de Județul Alba, în condițiile art. 4 alin. 2 

al prezentului acord și anexă. 

 restituie bugetului local al Județului Alba sumele neutilizate sau utilizate în 

neconformitate cu prevederile prezentului Acord. 

 

ARTICOLUL 6 – CONFLICTUL DE INTERESE 

  Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 

informa partea asociată imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia 

unui asemenea conflict de interese. 

 

ARTICOLUL 7 – AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Orice modificare a Acordului de Asociere trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să 

informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a 

amendamentului. 

(2) Orice modificare a acordului se va supune aprobării Consiliului Județean Alba și va 

intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterior aprobării lui prin hotărâre. 

 

ARTICOLUL 8 – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul acord deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Acord. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 

dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă 

adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data constatării 

nerespectării clauzelor acordului.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-

interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 

 

ARTICOLUL 9 - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
(1) Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 20 decembrie 2017, dacă nu 

s-a convenit anterior acestei date prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 



(2) Prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, anterior expirării duratei acordului, ca 

urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în conformitate cu prevederile 

art. 8 alin. 3 din prezentul acord; 

(3) Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi; 

(4) În alte cazuri prevăzute de lege. 

 

ARTICOLUL 10 – FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 

independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului 

şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 

în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 

15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. 

Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de lege. 

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 

partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul 

de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile 

până la această dată. 

 

ARTICOLUL 11 - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
(1) Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

(2) Dacă, după 15(cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente. 

 

 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi…………, în 4 

(patru) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 

 

 

 

       Judeţul Alba, prin                                                         Universitatea „1 Decembrie 1918” 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                             Alba Iulia                          

                        

             Președinte,                                                                                         Rector, 

       Ion DUMITREL                                                          Prof. Univ. Dr. Daniel-Valer Breaz                                                                    

 

     Director executiv, 

 Marian Florin AITAI 

      

   Director executiv,  

      Ioan Bodea          

 

     Vizat C.F.P.      

         

 Consilier juridic        



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

 Consiliului Județean Alba nr. 60/14 februarie 2017 

 

Manifestări științifice organizate de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în anul 2017 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Perioada 

manifestării 
Titlul manifestării Descriere manifestare 

Categorii 

cheltuieli eligibile 

din finanțarea 

nerambursabilă 

CJ Alba 

Finanțare 

nerambursabilă   

Consiliul 

Județean Alba 

(lei) 

Finanțare 

Universitatea 

„1 Decembrie  

1918” Alba 

Iulia + 

Alte surse de 

finanțare 

(lei) 

Total 

Buget 

estimat 

(lei) 

1 

martie –

aprilie 

Atelier de 

traduceri pentru 

studenți și elevi 

Concurs de traduceri literare și de specialitate 

pentru studenți și elevi, organizat de 

Departamentul de Filologie al Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

Este un concurs anual cu premii la care 

participă atât studenți din universitățile din 

țară, cât și elevi din județul Alba și din alte 

județe, precum Hunedoara sau Vâlcea. 

De asemenea, vor avea loc ateliere de 

traduceri, întâlniri cu scriitori și traducători, 

festivitatea de premiere, precum și alte 

activități studențești (vizitarea Cetății, seară 

culturală) 

- Materiale  

- Tipărituri 

2500 2540 5040 

2 

mai 

 

Sesiune de 

comunicări 

științifice ale 

studenților și 

studenților 

masteranzi 

Conferința este organizată de Departamentul 

de Ştiinţe Juridice şi Administrative din 

cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, în cooperare cu Asociaţia JUS Alba. 

Conferinţa are o periodicitate anuală, 

devenind o manifestare ştiinţifică de referinţă 

a vieţii universitare juridice.  Conferinţa 

reprezintă o platformă de dezbateri, care se 

bucură de participarea studenților facultăților 

de drept ai universităților din Piteşti, Tîrgu 

Mureş, Sibiu, Cluj și alte centre universitare 

- Materiale  

- Tipărituri 

 

800 1700 2500 



3 

mai Sesiunea de 

comunicări 

ştiinţifice a 

studenţilor  “In 

Extenso” 

Conferința, aflată la a XVII-a ediţie, este 

organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice 

din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia. Conferința are în vedere 

dezvoltarea implicării studenţilor de la nivel 

licenţă, master şi doctorat, urmărind şi 

atragerea elevilor spre colaborarea cu mediul 

universitar. În acelaşi timp, sesiunea 

studenţească are şi o componentă 

internaţională, prin atragerea studenţilor 

Erasmus + printre participanţi, precum şi 

atragerea unor cadre didactice de la 

Universitatea din Pila (Polonia) în comitetul 

ştiinţific al manifestării. 

- Materiale  

- Tipărituri 

4500 4500 9000 

4 

mai ARS 

LITURGICA. 

From the icon 

glory to the 

images of 

(post)modernity – 

de la imaginea 

slavei la imaginea 

idolilor 

modernității  

Simpozion internațional,  organizat  în cadrul 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia prin Facultatea de Teologie. 

Este dedicat rolului pe care îl joacă icoana 

într-o societate secularizată, de la imaginea 

slavei la imaginea idolilor modernităţii, 

simpozion cu tema Ars Liturgica. From the 

image of glory to the images of the idols of 

modernity. 

- Materiale  

- Tipărituri 

4498 4107 8605 

5 

mai 

 

Sport și societate. 

Concepte și 

tendințe actuale: 

1. Activitățile 

fizice în realitatea 

societății 

contemporane 

2. Kinetoterapie și 

terapii alternative 

Conferința națională „Sport și societate. 

Concepte și tendințe actuale”, organizată de 

către Departamentul de Educație Fizica și 

Sport din cadrul Facultății de Drept si Științe 

Sociale, va avea drept scop principal reunirea 

specialiștilor de pe teritoriul national, atât din 

domeniul educație fizica și sport, cât și pe cei 

implicați in kinetoterapie și terapii alternative.  

- Materiale  

- Tipărituri, 

ISBN 

950 450 1400 

6 

mai 

 

Conferința 

națională  

„Didactica -

tradiție, 

actualitate, 

perspective” 

ediția a III-a 

Conferința națională „Didactica – tradiție, 

actualitate, perspective”, ediția a III-a,  este 

un forum de dezbatere a noilor orientări în 

didactica generală și aplicată, o analiză critică 

a practicilor educaționale, reunind specialiști 

în educație din mai multe universități din 

Romania și din alte țări, alături de practicieni 

- Materiale  

- Tipărituri 

1200 0 1200 



(profesori din învățământul preuniversitar din 

județul Alba și nu numai).  

Lucrările conferinței se încadrează în 

următoarele teme generale: Didactica 

generală; Didactica ariei curriculare Limbă şi 

comunicare; Didactica ariilor curriculare 

Matematică - Știinţe şi Tehnologii; Didactica 

ariei curriculare Om şi societate; Didactica 

ariei curriculare Arte; Didactica 

învăţământului primar şi preşcolar.  

O selecție a lucrărilor prezentate la conferință 

va fi publicată în cadrul unui volum cu titlul 

conferinței (editat de Editura Didactică și 

Pedagogică R. A. București).    

7 

mai International 

UAB – BENA 

Conference 

Environmental 

Engineering and 

Sustainable 

Development 

Conferința internațională aflată la a VI-a 

ediție, este organizată sub patronajul 

Asociaţiei Balcanice a Mediului (B.EN.A), 

Grecia ce reunește specialiști din peste 15 țări 

ale lumii.  

Comitetul științific al conferinței este format 

din specialiști de înaltă anvergură din: 

Albania, Armenia, Bulgaria, Croația, Cehia, 

Georgia, Grecia, Macedonia, Italia, Moldova, 

Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, 

Serbia, Spania, Turcia, Ucraina, Statele Unite 

ale Americii.  

În cadrul acestei ediții a conferinței se va 

aloca un spațiu pentru work-shop-ul „Agenda 

2030, food issue and European integration” 

organizat de Simone Cesaretti Foundation, 

participanții primind certificate de participare 

din partea organizatorilor. 

- Materiale  

- Tipărituri 

5000 5000 10000 

8 

iunie Dialogul 

culturilor între 

tradiție și 

modernitate 

Conferința internațională,  organizată de 

Centrul de Cercetări Filologice și Dialog 

Multicultural, Departamentul de Filologie din 

cadrul Facultății de Istorie și Filologie a 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, se află la cea de-a XIX-a ediție.  

Este o ediție aniversară, în 2017 împlinindu-

se 25 de ani de la înființarea domeniului 

- Materiale  

- Tipărituri 

1500 0 1500 



Filologie la Alba Iulia.  

Conferința se adresează cadrelor universitare, 

cercetătorilor din domeniul științelor umaniste 

și cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar din România și din străinătate, 

cărora le propunem, în acest an, următoarele 

axe tematice: Raporturi, conexiuni, 

interferenţe culturale în spaţiul european, în 

sincronie şi diacronie; Studii culturale; 

Discurs, limbaj, comunicare; Didactica 

disciplinelor filologice: perspective moderne 

în învăţământul preuniversitar şi universitar. 

Lucrările se vor publica în „Annales 

Universitatis Apulensis. Series 

Philologica” (ISSN 1582-5523) 

9 

iunie CLIE-2017 

(Conference on 

Linguistic and 

Intercultural 

Education) 

Conferința internațională este un forum de 

dezbateri academice și o platformă de 

diseminare a rezultatelor cercetărilor celor 

mai inovatoare din sfera legăturii indisolubile 

dintre limbă și cultură, a necesității înțelegerii 

și acceptării diversității și alterității la nivel 

global.  

Participanți sunt din Bosnia și Herțegovina, 

Bulgaria, Coreea de Sud, Franța, Grecia, 

Italia, Muntenegru, Olanda, Polonia, 

Portugalia, Rusia, Serbia, Ungaria, precum și 

29 de participanți din 8 universități din 

România și de la Institutul de Lingvistică 

„Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei 

Române. 

- Tipărituri 1600 0 1600 

10 

iunie – 

iulie 

Improving 

Intercultural 

Business Skills 

(Școală de vară) 

Școală de vară organizată de Facultatea de 

Științe Economice din cadrul Universității „1 

decembrie 1918” Alba Iulia, în parteneriat cu 

Universitatea John Nasbit din Belgrad - 

Serbia, se va desfășura pe perioada a două 

săptămâni, una în România și una în Serbia, 

fiecare universitate organizând activitățile în 

țara proprie.  

Activitățile vizează schimbul de idei și bune 

practici între reprezentanții mediului 

- Materiale  680 320 1000 



universitar din cele două țări, pentru a găsi cel 

mai bun mod de a afirma și de a promova 

cultura locală și a identității naționale - 

române si sarbă.  

11 

iulie Școala 

Internațională de 

Vară a 

Doctoranzilor 

Teologi 

Școală de Vară organizată de Departamentul 

de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, invită 

doctoranzii din toate instituțiile de învățământ 

superior din România (și din 

străinătate) pentru a prezenta rezultatele 

cercetărilor lor. 

- Materiale  3000 8000 11000 

12 

Iulie - 

august 

Recent Trends in 

Pure and Applied 

Mathematics 

Conferința este organizată de Departamentul 

de Știinte Exacte și Inginerești din cadrul 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia și are ca scop diseminarea și 

împărtășirea rezultatelor cercetării din mai 

multe domenii ale matematicii pure și 

aplicate, precum și aplicațiile lor în domeniul 

științei și tehnologiei. 

- Materiale  6000 8700 14700 

13 

septembrie Imaginar, 

identitate și 

alteritate în 

literatură 

Centrul de Cercetare a Imaginarului 

„Speculum”, integrat structurilor Facultăţii de 

Istorie şi Filologie din cadrul Universităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, a luat fiinţă 

la sfârşitul anului 2005.   

Conferința organizată își propune să 

disemineze rezultatele cercetării fenomenelor 

antropologice, sociale şi culturale pe suportul 

ştiinţei moderne a imaginarului, în regim 

inter şi pluridisciplinar.  

- Tipărituri 1420 0 1420 

14 

septembrie Workshop on 

Business 

Administration 

and Marketing 

Workshop organizat de către Departamentul 

de Administrarea Afacerilor și Marketing, din 

cadrul Facultății de Științe Economice 

a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, cu participare internațională pe 

domeniile Administrarea afacerilor și 

Marketing.  

Acest tip de manifestări oferă posibilitatea 

cercetătorilor, cadrelor didactice şi tuturor 

persoanelor interesate de aceste domenii de 

cercetare, să îşi prezinte activitatea de 

- Materiale  

- Tipărituri 

3000 0 3000 



cercetare în domeniu, să transmită rezultatele 

obţinute care pot fi aplicate în practica 

economică, precum şi să pună bazele unor 

parteneriate pentru viitor.  

15 

septembrie Conferința 

„Dying and Death 

in18th-21st 

centuries”, ediția 

a X-a – Moarte și 

murire în 

perioada sec. 18 -

21 

Singura conferinţa din Centrul și Sud Europei 

dedicată tematicii muririi și morții, ajunsă la 

cea de a zecea ediție, marca înregistrară a 

Universității din Alba Iulia.  

Este una dintre cele mai internaționalizate 

manifestări științifice din țara noastră pe 

domeniul științelor umaniste.   

Este o conferință interdisciplinară, adunând 

specialiști atât din domeniul științei cât 

profesioniști din domeniul funerar (istorici, 

filologi, filosofi, teologi, sociologi, psihologi, 

medici sau persoane activând în domeniul 

asistenței sociale)  

- Materiale 

conferință 

 

700 11300 12000 

16 

octombrie Educația din 

perspectiva 

valorilor, ediția a 

VIII-a 

Conferinţa internaţională aflată la  ediţia a IX-

a, îşi propune să reunească într-un cadru 

academic de dezbatere, idei şi modele din 

numeroase domenii ale vieţii universitare 

pentru care susţinerea formării integrale a 

personalităţii umane constituie o prioritate.  

- Tipărituri 4000 1500 5500 

17 

octombrie International 

Symposium on 

Funerary 

Anthropology 

“Homines, 

Funera, Astra, 6th 

edition 

Aflată la ediţia a VI-a, Conferința 

internațională își propune să reunească 

specialiști din domeniul arheologiei funerare 

preistorice, antice și medievale, precum și din 

domeniile osteoarheologiei,  bioarheologiei și 

zooarheologiei.  

- Tipărituri 200 0 200 

18 

octombrie Masă rotundă 

,Tema: Norme 

juridice şi 

instituţii de drept 

privat 

 

Organizată de către Departamentul de Ştiinţe 

Juridice şi Administrative din cadrul 

Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, în cooperare cu Asociaţia JUS Alba, 

manifestarea reprezintă o platformă de 

dezbateri, care se bucură de participarea 

specialiştilor în ştiinţe juridice, cercetători şi 

cadre didactice din străinătate, precum şi de la 

- Materiale  

- Tipărituri 

1250 3800 5050 



Universităţi, facultăţi de drept din ţară: 

Bucureşti, Craiova, Timişoara, Oradea, Sibiu, 

Piteşti, Tîrgu Mureș 

19 

octombrie Bibliologie și 

Patrimoniu 

Cultural Național, 

ediția a XI-a 

Conferinţa este organizată de către 

Departamentul de Istorie, Arheologie şi 

Muzeologie din cadrul Facultății de Istorie şi 

Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia, încă din anul 2007.  

Conferința reuneşte la Alba Iulia specialişti ai 

unor instituţii reprezentative din ţară: 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 

Cluj-Napoca, Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, Academia Română - 

Institutul de Cercetări Socio - Umane Sibiu, 

Biblioteca Naţională a României, Biblioteca 

Academiei Române - Cluj-Napoca, Biblioteca 

„ASTRA” Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal 

Sibiu, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, 

Biblioteca Judeţeană Mureş, Biblioteca 

Judeţeană Satu Mare, Biblioteca Universităţii 

Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Biblioteca 

Universităţii din Piteşti, Biblioteca 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, Institutul de Cercetări Eco - Muzeale 

Tulcea. 

Tematica conferinţei este axată în principal pe 

prezentarea rezultatelor cercetărilor din 

domeniul bibliologiei şi patrimoniului cultural 

naţional, a cărţii vechi în mod special. 

- Materiale  

- Tipărituri 

1200 0 1200 

20 

noiembrie Workshop 

internaţional: 

Trends in 

Accounting, 

Audit and 

Finance 

Manifestare organizată de Facultatea de 

Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, are în 

vedere dezvoltarea subiectelor din domeniile 

Finanţe, Contabilitate şi Audit într-o abordare 

sistematică, dar şi interdisciplinară, vizând în 

acelaşi timp şi deschiderea spre cercetări 

comparative la nivel internațional  

- Tipărituri 3500 6300 9800 



21 

 

noiembrie 

Conferința 

Națională a 

Studenților și 

Doctoranzilor. 

Istorie, 

Arheologie, 

Muzeologie, 

Istoria Artei și 

Patrimoniu, Ediția 

a XXV-a 

Conferința, organizată de Departamentul 

Istorie, Arheologie și Muzeologie din cadrul 

UAB, va avea participanți din toate instituțiile 

de învățământ superior din România (și din 

străinătate) pentru a prezenta rezultatele 

cercetărilor lor.  

Lucrările cele mai bune sunt publicate în 

Buletinul Cercurilor Științifice Studențești, 

anuar care apare în mod regulat din anul 

1995.  

- Materiale  

 

1000 2000 3000 

22 

noiembrie Managementul 

carierei, ediția a 

V-a 

Manifestare organizată de către Centrul de 

Informare, Consiliere și Orientare în Carieră 

al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia  se bucură de susținerea Centrului 

Europe Direct Alba Iulia, Fundația 

Comunitară Alba, Agenția Județeană de 

Ocupare a Forței de Muncă Alba, Alumni 

UAB, Liga studenților din UAB 

- Materiale  

- Tipărituri 

2300 600 2900 

23 

decembrie 

 

The 9th Edition of 

the International 

Conference 

"Alcoholism and 

Other Addictions: 

Psychosocial, 

Historical and 

Therapeutical 

Issues" 

Conferinţă multi-disciplinară, care aduce 

împreună specialişti din diverse ţări şi ramuri 

ale ştiinţei, specialişti şi terapeuţi, pentru a-şi 

prezenta cercetările şi rezultatele aplicaţiilor 

practice, pentru a promova un dialog 

interdisciplinar pe diferite teme precum 

problematica adicţiilor, alcoolismul şi toate 

celelalte dependenţe, problema psiho-socială, 

problemele istorice şi terapeutice, în scopul 

de a stimula studiul asupra dependenţei şi 

pentru a inspira şi a încuraja noi politici şi 

practici mai eficiente în domeniu. 

- Tipărituri 1632 0 1632 

24 

decembrie Sesiunea 

națională a 

studenților și 

masteranzilor 

filologi 

Manifestare organizată de  Departamentul de 

Filologie din cadrul Facultății de Istorie și 

Filologie a Universității „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia, sesiunea oferă studenților din 

universitățile din țară ocazia de a-și canaliza 

preocupările filologice într-o manieră 

aplicată, aceea de a elabora (sub coordonarea 

acelor cadre didactice în funcție de tematică și 

de limba în care lucrările sunt scrise: română, 

- Materiale  

- Tipărituri 

2570 2800 5370 



engleză sau franceză), lucrări de cercetare 

care vor fi apoi prezentate colegilor și 

profesorilor participanți în cadrul Sesiunii, pe 

secțiunile anunțate: limbă și comunicare, 

traductologie, literatură și studii culturale. 

25 

Ianuarie – 

Iunie 

Concursul școlar 

de informatică 

”In4it”  

Concursul in4it-UAB se înscrie în 

demersurile universitarilor albaiulieni de a  

sprijini tinerii din județul Alba în alegerea 

unei cariere în domeniul IT.  

Este organizat de Facultatea de Științe Exacte 

și Inginerești din cadrul Universității „1 

Decembrie 1918” , gestionează un program de 

licență acreditat – cifra de școlarizare maximă 

125 studenți, precum și un program de master 

în domeniul Informatică (cifră de școlarizare 

50 studenți), prin care se oferă competențele 

necesare angajării timpurii a absolvenților.  

- Premii în 

bani 

10000 0 10000 

Total 65000 63617 128617 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba,  

prin Consiliul Judeţean Alba, şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

 în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2017 

 

 

Conform adresei nr. 2304/3 februarie 2017, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 2107 din 6 februarie 2017, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

propune Consiliului Judeţean Alba realizarea unui acord de asociere şi, totodată, solicită 

acordarea sprijinului financiar în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor 

științifice din anul 2017.  

Perioada de desfăşurare a acestora este martie – decembrie 2017. 

Manifestări cu tradiție, majoritatea desfășurate anual, conferințele, simpozioanele și 

concursurile din cadrul acestor manifestări vor dezvolta tematici importante pentru învățământul 

universitar din România și de peste hotare, dintre care amintim: filologie, teologie, informatică, 

științe economice, științe exacte și inginerești, managementul carierei, sport, drept, bibliologie și 

patrimoniu cultural, istorie, arheologie etc.  

Promovarea Judeţului Alba, atât în ţară cât şi în străinătate, constituie unul dintre 

obiectivele Consiliului Judeţean Alba, sprijinirea activităţilor educative – ştiinţifice devenind o 

prioritate de strategie operaţională. 

Prin încheierea acestui acord, Consiliul Judeţean Alba va aloca Universității „1 

Decembrie 1918” suma de 65000 lei din bugetul local al judeţului Alba, contribuind astfel la 

organizarea manifestărilor științifice, care se vor bucura atât de participare internă, cât şi externă. 

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

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele 

de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 60 din 14 februarie 2017. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare si bugete  

Nr.  2606/14.02.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere  

între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, şi  

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,  

în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2017  

 

 

 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, instituţie de învăţământ superior şi 

cercetare, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior, funcţionează în baza 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Cartei 

Universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare, elaborate potrivit legii. Misiunea 

universităţii şi idealul educaţional se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare 

româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei 

de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii 

române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori. 

Unul dintre obiectivele universității este acela de a asigura cadrul instituţional de punere 

în valoare şi dezvoltare a potenţialului de competenţe din Alba Iulia şi din zonă, de a atrage 

specialişti din ţară şi străinătate, de a constitui şi a dezvolta o comunitate academică prin care să 

se asigure valorificarea deplină a tezaurului istoric şi cultural, paralel cu deschiderea spre noile 

orizonturi ale cunoaşterii şi practicii sociale. 

 Prin adresa nr. 2304 din 03.02.2017, înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 2107 

din 06.02.2017, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, propune Consiliului Judeţean 

Alba realizarea unui acord de asociere şi, totodată, solicită acordarea sprijinului financiar în 

vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor științifice aferente anului 2017. 

Perioada de desfăşurare a acestor manifestări este februarie - decembrie 2017. 

Manifestările științifice, majoritatea cu o periodicitate anuală, se vor desfășura sub forma 

unor simpozioane naționale și internaționale, conferințe naționale și internaționale, școli de vară, 

workshop-uri, sesiuni naționale și internaționale, precum și concursuri școlare. În cadrul acestora 

vor fi dezbătute diverse tematici, cu un puternic impact în domeniul educației și cercetării, dintre 

care amintim: filologia, sportul, științele economice, matematică aplicată, drept, teologie, 

patrimoniu cultural, istorie și arheologie, informatică etc. Scopul principal al acestor manifestări 

este cunoaşterea, comunicarea, schimbul de experienţă profesională între toţi cei care au în 

cadrul preocupărilor lor domeniile vizate. 

Județul Alba, prin găzduirea acestor manifestări, se va bucura de participarea 

specialiştilor, a cercetătorilor şi cadrelor didactice din țară și străinătate, ocazie deosebită pentru 

promovarea valorilor culturale, istorice și turistice de care dispune.  

Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. „e” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are 

atribuţii privind cooperarea interinstituţională, coroborate cu art. 91 alin. 6 lit. a „În îndeplinirea 

atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea 

cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean” coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare se propune încheierea  unui Acord de asociere cu 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în vederea organizării unor manifestări 

ştiinţifice şi alocarea din bugetul local pe anul 2017 a sumei de 65.000 lei pentru finanţarea 

acestor manifestări, ce se bucură atât de participare internă, cât și externă, promovând astfel 

imaginea judeţului Alba, atât în ţară cât și peste hotare. 



Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu 

un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin 

interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de 

asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată. 

Bugetul total estimativ al manifestărilor științifice este de 128.617 lei, necesar pentru 

cheltuieli cu cazarea invitaților și cu realizarea mapelor conferinței (pixuri, pliante, mape, 

consumabile, afișe, materiale promoționale etc.).                                                          

Art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin dispozițiile art. 44, precizează că proiectele de 

hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean nu pot fi dezbătute dacă nu sunt 

însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. 

  În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. 

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

completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind cooperarea 

interinstituţională, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

 

 

      Director executiv,                                                                      Director executiv, 

                     Ioan BODEA                                                                      Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Sorina OPREAN 

 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii ACORDULUI DE ASOCIERE între Județul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi comuna Sadu - judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru 

realizarea în comun a obiectivului „Centru de vizitare din judeţul  Sibiu”  

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în luna februarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii ACORDULUI 

DE ASOCIERE între Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi comuna Sadu - judeţul Sibiu, 

prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului „Centru de 

vizitare din judeţul Sibiu” ; 

- raportul de specialitate nr. 2738 din 15 februarie 2017 comun, al Direcţiei amenajarea 

teritoriului şi urbanism, Direcției dezvoltare şi bugete şi al Direcției juridice şi relaţii publice; 

- adresa nr. 2314/655 din 8 februarie 2017 privind realizarea Centrului de vizitare din 

judeţul  Sibiu. 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Parlamentului României nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea 

încrederii Guvernului - Anexa nr. 2 „PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020”; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 130/2014 pentru aprobarea ,,Strategiei de 

Dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2014-2020”; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21 din 27 ianuarie 2011  privind aprobarea 

Contractului de administrare a sitului de importanţa comunitară Frumoasa; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilităţii rezultatelor proiectului „Managementul integrat 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” pentru o perioadă de cel puţin 5 

ani  de la finalizarea acestuia; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 6 lit. a și lit. c din Legea 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservare a habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 1158 din 21 iunie 2016 al ministrului mediului apelor şi pădurilor 

privind aprobarea Planului de management şi Regulamentul Siturilor Natura 2000 siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa; 

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

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

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă încheierea ACORDULUI DE ASOCIERE între Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi comuna Sadu - judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei 

Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului „Centru de vizitare din judeţul Sibiu”, 
conform anexei - parte integranta a prezentei hotărâri.. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia amenajarea teritoriului şi 

urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, comunei Sadu - 

judeţul Sibiu, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcției juridică şi relații publice, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU        
Înregistrat cu nr. 61 

Alba Iulia,   15 februarie 2017 



                                                            Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 61 din 15 februarie 2017 

  

      România                                                                                                               România  

    Judeţul Alba                                                                                                      Judeţul Sibiu 

Consiliul Judeţean                                                                                                Comuna Sadu 

                                                                                                                               Consiliul Local  

 Nr……..….….                                                                                                    Nr…………….. 

 

 

ACORD DE ASOCIERE  

 

 

ART. I Părţile  

 I.1. COMUNA SADU, prin CONSILIUL LOCAL SADU  cu sediul în localitatea Sadu, 

str. I.M. Klein Iorga nr. 36, județul Sibiu, reprezentat prin domnul primar – Ivan Valentin 

Dumitru Ioan, în calitate de asociat administrator 

şi  

 I.2. JUDEŢUL ALBA, prin CONSILILUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion. I.C. Brătianu nr. 1, jud. Alba, reprezentat prin domnul 

preşedinte Ion Dumitrel, în calitate de asociat participant 

 

au convenit asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiţii: 

 

ART. II Obiectul acordului 

II.1. Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea promovării unor 

interese comune, respectiv pentru realizarea obiectivului „Centru de vizitare din judeţul Sibiu”, 

cu următoarele componente 

II.1.1. Realizarea investiției „Centru de vizitare din judeţul Sibiu”, pe terenul în 

suprafaţă totală de 3090 mp, înscris în CF nr. 100864 Sadu (nr. CF vechi 3710), nr. cadastral 

4366/1/1/1/1/1/4 aparţinând domeniului privat al comunei Sadu, 

  II.1.2. Administrarea Centrului de vizitare din judeţul Sibiu; 

  II.1.3. Informarea vizitatorilor cu privire la valorile ariei naturale protejate și a 

regulilor de vizitare.  

  

ART. III Valoarea acordului  

III.1. Valoarea obiectivului „Centru de vizitare din judeţul Sibiu” este compusă din: 

III.1.1. Valoarea investiției „Centru de vizitare din județul  Sibiu” este de 

2753.399 (fără TVA) lei, respectiv 3411.173 (cu TVA) lei, din care C+M în valoare de 2247.783 

(fără TVA) lei, respectiv 2787.251 (cu TVA) lei și dotările centrului în valoare de 66.850 lei, 

respectiv 82.894 (cu TVA) lei; 

III.1.2. Costurile privind realizarea structurii de administrare precum şi costurile 

de administrare a centrului de vizitare, costuri stabilite potrivit Planului de management a sitului 

Frumoasa, a studiilor, a rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu prevederile legale în vigoare 

la momentul realizării componentei „Realizarea investiţiei, „Centru de vizitare din judeţul  

Sibiu”  care vor face obiectul unui act adițional la prezentul acord de asociere; 

III.1.3 Costurile privind informarea vizitatorilor sitului de importanţă comunitară 

Frumoasa, costuri stabilite potrivit Planului de management al sitului Frumoasa, studiilor, 

rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării 

punctului III.1.2 din prezentul acord - „Administrarea Centrului de vizitare din judeţul Sibiu”-  

care vor face obiectul unui act adițional la prezentul acord de asociere; 

 

ART. IV Durata acordului 

 Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 5 ani, intrând în vigoare, după 

aprobarea prin hotărâre de către cele două autorități publice locale, de la data semnării lui de 

către reprezentanții celor doi asociați, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, la solicitarea 

motivată a oricărui asociat. 

 



ART. V Drepturile şi obligaţiile părţilor  

V.1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI ADMINISTRATOR 

COMUNA SADU  

V.1.1. Drepturile și obligațiile privind realizarea investiției „Centru de vizitare 

din judeţul  Sibiu”  
1.) Efectuează demersuri în vederea obţinerii unei linii de finanţare naţională 

şi/sau europeană pentru realizarea investiţiei „Centru de vizitare din judeţul  Sibiu” ; 

2.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii; 

3.) Asigură şi răspunde de managementul obiectivului în etapa achiziţiei 

lucrărilor/serviciilor; 

4.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile; 

5.) Urmăreşte şi răspunde pentru modul de execuţie al lucrărilor, cantitativ şi 

calitativ;  

6.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură 

tehnică, economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor 

executate etc.); 

7.) Se obligă ca propunerile de modificări în cadrul investiţiei (NCS, NR) să fie 

convenite de ambele părţi înainte de angajarea lor; 

8.) Efectuează recepţia lucrărilor/serviciilor împreună cu reprezentanţii 

Consiliului Judeţean Alba; 

9.) Transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul lucrărilor, 

întocmirea şi furnizarea rapoartelor tehnice intermediare şi finale, precum şi orice alte date 

solicitate cu privire la realizarea obiectivului; 

10.) La cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţie documentaţiile 

solicitate.  

V.1.2. Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a 

centrului de vizitare 

1.) Stabileşte, alături de asociatul partener, tipul şi forma structuri de administrare 

a centrului de vizitare în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării 

investiției, Planului de management a sitului Frumoasa, prin hotărâre a Consiliului local al 

comunei Sadu; 

2.) Exploatarea centrului se realizează de comun acord în condiţii de eficienţă şi 

siguranţă cu respectarea tuturor prevederilor legale, a Planului de management a sitului 

Frumoasa. 

V.1.3. Drepturile și obligații privind informarea vizitatorilor sitului de 

importanţa comunitară Frumoasa 

Susţine activităţile şi demersurile Consiliului Judeţean Alba, în calitate de 

administrator al sitului Frumoasa, privind informarea vizitatorilor în conformitate cu prevederile 

şi activităţile din Planul de management a sitului Frumoasa; 

 

 

V.2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI PARTICIPANT JUDEŢUL 

ALBA 

V.2.1. Drepturile și obligații privind realizarea investiției „Centru de vizitare din 

judeţul  Sibiu” 

1.) Promovează proiectul „Centru de vizitare din judeţul Sibiu” în vederea 

obţineri unei linii de finanţare naţională şi/sau europeană; 

2.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 

3.) Sprijină asociatul administrator în managementul obiectivului în etapa 

achiziţiei lucrărilor/serviciilor; 

4.) Avizează propunerile de modificări în cadrul investiţiei( NCS, NR) înainte de 

angajarea lor; 

5.) Participă la efectuarea recepţiei lucrărilor/serviciilor împreună cu 

reprezentanţii Consiliului Local Sadu; 

6.) Primeşte informaţii despre progresul lucrărilor, întocmirea şi furnizarea 

rapoartelor tehnice intermediare şi finale, precum şi orice alte date solicitate cu privire la 

realizarea obiectivului; 



7.) Pune la dispoziţia asociatului administrator Studiului de Fezabilitate şi  

Proiectului Tehnic pentru obiectivul  „Centru de vizitare din judeţul Sibiu” - Proiectul 

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

V.2.2. Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a 

centrului de vizitare 

1.) Stabileşte tipul şi forma structuri de administrare a centrului de vizitare în 

concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, Planului de 

management a sitului Frumoasa, prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba; 

2.) Realizează de comun acord, în condiţii de eficienţă şi siguranţă, cu respectarea 

tuturor prevederilor legale, exploatarea centrului  și a Planului de management a sitului 

Frumoasa. 

V.2.3. Drepturile și obligații privind informarea vizitatorilor sitului de 

importanţa comunitară Frumoasa 

Desfăşoară activităţi privind informarea vizitatorilor în conformitate cu 

prevederile şi activităţile din Planul de management a sitului Frumoasa. 

 

ART. VI  Coordonarea acordului de asociere 
 Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor obiectivului 

convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai celor două 

autorități administrative, desemnați prin dispoziții, de către Primarul comunei Sadu și respectiv, 

Președintele Consiliului Județean Alba, care își va desfășura activitatea în baza unui regulament 

de organizare și funcționare propriu. 

 

ART. VII Răspunderea asociaţilor 

 VII.1. Faţă de terţi va răspunde asociatul administrator care contractează singur drepturi 

şi obligaţii prin actele încheiate cu aceştia. 

 VII.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către 

una dintre părți dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă 

adresată părții în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării 

clauzelor acordului.  În cazul în care se constată că, urmare nerespectării clauzelor, s-a creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-

interese, după caz, conform normelor legale în vigoare.  

 

ART. VIII  Încetarea acordului de asociere  

 VIII.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit 

(…….……………2022), dacă nu s-a convenit prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

 VIII.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a celor doi asociaţi, anterior expirării 

duratei  acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în 

conformitate cu prevederile art. VII.2 din prezentul acord; 

 VIII.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate 

sau a obligaţiilor asumate de părţi; 

 VIII.4. În alte cazuri prevăzute de lege.    

 

ART. IX  Amendamente 

 Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri  ale 

autorităţilor deliberative, modificarea clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 

ART. X Forţa majoră 

 X.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 

independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului 

şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

 X.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 

în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare 

asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 

(cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. 

Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea 

statului care o invocă. 



 X.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 X.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 

partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul 

de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile 

până la această dată. 

 

ART. XI Soluţionarea litigiilor 

 XI.1. Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

 XI.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil divergenţa apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

de către instanţele judecătoreşti de drept comun competente.  

 

ART. XII. Dispoziţii finale 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 

astăzi………………………………., în 2 (două) exemplare originale, de egală valoare juridică, 

câte unul pentru fiecare din părţi.  

 

 ASOCIAT ADMINISTRATOR    ASOCIAT PARTENER 

        Comuna Sadu, prin                     Județul Alba, prin 

        Consiliul local Sadu     Consiliul Județean Alba 

 

      PRIMAR,                PREŞEDINTE, 

 Ivan Valentin Dumitru Ioan                                                           Ion Dumitrel 

 

 

  

                Secretarul comunei Sadu,                                                         Director executiv, 

                                                               Aitai Marian 

 

 

 

                                                                                                                  Director executiv, 

                                                                                                              Voichița Maria Coman 

                       

 

 

                                                                                                     Director executiv, 

                            Liliana Negruț 

 

 

 

         CFP        CFP 

 

 

 

 

                                                                                                       Avizat, Consilier Juridic 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii  

ACORDULUI DE ASOCIERE între Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba  

şi comuna Sadu - judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu 

 pentru realizarea în comun a obiectivului „Centru de vizitare din judeţul  Sibiu”  

. 

Prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28.01.2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilitatii rezultatelor proiectului „Managementul integrat al 

siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” pentru o perioada de cel putin 5 ani  

de la finalizarea acestuia, Consiliul Județean Alba se obligă se asigure sustenabilitatea 

rezultatelor proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa” prin implementarea măsurilor cuprinse în planul de management al 

sitului Frumoasa. 

În vederea atingerii obiectivelor - asigurarea sustenabilității proiectului, este necesară 

implementarea unui complex de măsuri de management, grupate în funcţie de domeniul de 

aplicabilitate a acestora în programe şi subprograme.  

Studiul de Fezabilitate și  Proiectul Tehnic pentru obiectivul  „Centru de vizitare din 

judetul  Sibiu” din cadrul Proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 

Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” sunt un rezultat al acestui proiect. 

Pentru implementarea Programului Turism: subprogramul 2.1. Infrastructura de vizitare 

respectiv 2.3. Managementul vizitatorilor, din Planul de management al siturilor ROSCI0085 

Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa, respectiv asigurarea sustenabilitatii rezultatelor proiectului, 

este necesară realizarea investiției „Centru de vizitare din județul  Sibiu”. 

Asocierea între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu comuna Sadu prin Consiliul 

Local al Comunei Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului: „Centru de vizitare din 

judetul  Sibiu” creează premisele asigurării și menținerii stării de conservare a habitatelor și 

speciilor de interes comunitar, precum și valorificarea potențialului peisajistic și etnografic al 

sitului. 

 Având in vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. e coroborat cu art. 91 alin. 6 lit. c din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ,,consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau 

asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la 

asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 

promovării unor interese comune”, propune spre aprobarea Consiliului Județean Alba  încheierea 

ACORDULUI DE ASOCIERE între Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi comuna Sadu, 

- județul Sibiu, prin Consiliul Local al Comunei Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului 

„Centru de vizitare din județul  Sibiu” .   
Faţă cele expuse mai sus, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele   de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 61 din 16 februarie 2017.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 



ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

Direcția de Dezvoltare şi Bugete 

Direcția Juridicǎ şi Relații Publice 

Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism  

Nr. 2738 din 15.02.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii  

ACORDULUI DE ASOCIERE între Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba  

şi comuna Sadu - judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu 

 pentru realizarea în comun a obiectivului „Centru de vizitare din judeţul  Sibiu”  

 

 

Preambul 

  “Viziunea pentru siturile Frumoasa reprezintă imaginea acestora pe termen lung când 

obiectivele Planului de management sunt implementate și au fost definite ca „Frumoasa, Natura 

peisaje şi tradiții pentru oameni‟. 

 

 

 Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa a fost desemnat arie naturală protejată 

prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instiuirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a 

rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare. 

 Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa a fost desemnată arie naturală 

protejată conform Hotărării Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție 

specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa și Aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa sunt administrate de către Consiliul Judeţean Alba, denumit 

în continuare Administrator, conform Contractului de administrare nr. 04/01.03.2010 arpobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.21/2011. 

Scopul principal îl constituie menţinerea şi/sau refacerea statutului de conservare favorabil al 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar prin acţiuni directe de conservare şi prin acţiuni care 

să contribuie la crearea condiţiilor necesare pentru a obţine sprijinul comunităţilor locale 

oferindu-le oportunităţi de dezvoltare durabilă prin utilizarea valorilor naturale şi culturale ale 

sitului. 

Suprafaţa sitului de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa este de 137.256 hectare, 

situl aflându-se pe unitățile administrativ teritoriale ale judeţelor Alba: Cugir 22%, Pianu de Sus 

1%, Șugag 72%, Județul Hunedoara: Beriu mai puţin de 1%, Orăștioara de Sus 10%, Petrila mai 

puţin de 1%, Petroșani mai puţin de 1%; Județul Sibiu: Boița 88%, Cisnădie 52%, Cristian 78%, 

Gura Râului 54%, Jina 84%, Orlat 29%, Poplaca 30%, Rășinari 42%, Râu Sadului 44%, Sadu 

19%, Săliște 22%, Tălmaciu 85%, Tilișca 15%; Județul Vâlcea: Brezoi 5%, Câineni Mari 6%, 

Mălaia 4%, Voineasa 48%.  

 Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa are o suprafaţă de 130.890 

hectare, situl aflându-se pe unitățile administrativ teritoriale ale judeţelor Alba: Cugir 16%, 

Pianu de Sus 1%, Şugag 72%, judeţul Sibiu: Boiţa 88%, Cisnădie 52%, Cristian 78%, Gura 

Râului 55%, Jina 84%, Orlat 29%,Poplaca 55%, Râu Sadului 44%, Răşinari 42%, Sadu 16%, 

Sălişte >99%, Tălmaciu 78%, Tilişca>99% și județulVâlcea: Brezoi  5%, Câineni Mari 5%, 

Malaia 4%, Voineasa 48%. 

La nivelul celor două arii protejate populația este îmbătrânită, fiind majoritară populația în 

vârstă de peste 60 de ani. Acest lucru arată o tendință de depopulare care, deși pe de-o parte, prin 

influența antropică redusă favorizează conservarea biodiversității, pe de altă parte influențează 

negativ prin absența acelor activități care pot contribui la conservarea speciilor, pășunat moderat, 

cosit, îngrijit terenuri şi altele asemenea. Din punct de vedere social şi economic depopularea are 

consecințe negative, astfel încât se impun măsuri energice de creștere economică, în paralel cu 

măsuri de protecție a speciilor și habitatelor. 



Obligația elaborării Planului de management şi a regulamentului ariilor naturale protejate i-a 

revenit administratorului, fiind aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor 

nr. 1158 din 21.06.2016.  

 Potrivit Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2014 -2020, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 130/2014, a fost stabilit  Obiectivul prioritar 3.2- 

Menţinerea integrităţii patrimoniului cultural -. În cadrul acestui obiectiv prioritar prin 

Programul “ Menţinerea, restaurarea şi creşterea divrsităţii ecosistemelor, speciilor şi a 

materialului genetic” a fost prevăzut construirea şi dotarea unui centru educational Natura 2000. 

  Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28.01.2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilitatii rezultatelor proiectului „Managementul integrat al 

siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” pentru o perioada de cel putin 5 ani  

de la finalizarea acestuia, Consiliul Judetean Alba se obliga se asigure sustenabilitatea 

rezultatelor proiectului: „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa” prin implementarea masurilor cuprinse în planul de management al 

sitului Frumoasa.  

Obiectivele Planului de management vizează promovarea și aplicarea unor forme de vizitare 

și turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului precum și îmbunătăţirea 

atitudinii populației faţă de valorile naturale ale sitului, prin informare, conştientizare, implicare 

și educare a tinerei generații în spiritul protecției naturii.  

Situl de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa şi aria de protecție specială 

avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa oferă posibilităţi deosebite pentru educația publicului larg 

prin diversitatea ecosistemelor, bogăţia de specii de plante şi animale, prezenţa habitatelor încă 

nealterate sau foarte puţin influenţate de prezența omului, în acest sens este necesar crearea unui 

centru de informare pentru dezvoltarea unor programe educative, realizarea unor acțiuni de 

conștientizare și educare atât pentru elevi cât și pentru populația din localitățile din vecinătatea 

sitului.  

Unul dintre obiectivele prioritare ale Planului de management  este -Educaţie ecologică, 

informare şi conştientizare: Siturile ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043. Frumoasa oferă 

posibilităţi deosebite pentru educația publicului larg prin diversitatea ecosistemelor, bogaţia de 

specii de plante şi animale, prezenta habitatelor încă nealterate sau foarte puţin influenţate de 

prezența omului. În cadrul acestui obiectiv este necesar crearea unui Centru de Informare 

pentru dezvoltarea unor programe educative, realizarea unor acțiuni de conștientizare și 

educare atât pentru elevi cât și pentru populația din localitățile din vecinatatea site-ului.  

De asemenea, acțiunile legate de realizare unor trasee turistice, acțiunile de igienizare 

organizate cu voluntari pot constitui factori importanți de conștientizare și educație. Implicarea 

activă a tinerilor, copiilor, vizitatorilor în activitati desfășurate pe teritoriul sau în beneficiul 

siteului pot avea un ecou pozitiv 

 

Pentru realizarea Centru de Informare pentru dezvoltarea unor programe educative, 

a fost necesară întocmirea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru obiectivul 

„Centru de vizitare din judetul  Sibiu” - Proiectul „Managementul integrat al siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” reprezintă un rezultat al acestui proiect. 

În vederea atingerii obiectivelor, asigurarea sustenabilitatii proiectului, este necesară 

implementarea unui complex de măsuri de management, grupate în funcţie de domeniul de 

aplicabilitate a acestora în programe şi subprograme.  

Pentru implementarea Programului Turism: subprogramul 2.1. Infrastructura de vizitare 

respectiv 2.3. Managementul vizitatorilor, din Planul de management al al siturilor ROSCI0085 

Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa, respectiv asigurarea sustenabilitatii rezultatelor proiectului, 

este necesara realizarea investitiei „Centru de vizitare din judetul  Sibiu”.  

Prin adresa nr. 2314/655 din 08.02.2017 s-a solicitat punerea la dispoziție a Studiului de 

Fezabilitate și Proiectului Tehnic în vederea obținerii unei linii de finațatre pentru obiectivul 

„Centru de vizitare din judetul  Sibiu”, se impune reazlizarea unei asocieri. 

Asocierea între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu comuna Sadu prin Consiliul 

Local al Comunei Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului: „Centru de vizitare din 

judetul  Sibiu” crează premizele asigurarii și menținerea stării de conservare a habitatelor și 

speciilor de interes comunitar, valorificarea potentialului peisajistic și etnografic al sitului. 

Potrivit art. 91 (1) lit. e) coroborat cu alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,,consiliul 



judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-

teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale 

ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

              Faţă de cele de mai sus, consideram oportună aprobarea de către Consiliul Judetean 

Alba a ACORDULUI DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi 

comuna Sadu, judetul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în comun a 

obiectivului de investitii „Centru de vizitare din judetul  Sibiu”. 

 

 

 

 

        Director executiv,                              Arhitect sef,                        Director executiv, 
           Marian Aitai                                 Voichita Coman                         Liliana Negruţ 
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