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Amenajarea teritoriului
și urbanism
CAPITOLUL I

AVIZARE ȘI
DISCIPLINĂ ÎN
URBANISM
Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
are ca obiectiv realizarea activităților de
amenajarea teritoriului și gestiunea spațială a
acestuia cu componenta sa principală de
urbanism. Activitatea este de interes general, se
desfășoară pe întreg teritoriul județului,
contribuind la dezvoltarea echilibrată a acestuia,
protecția patrimoniului natural și construit, având
ca scop îmbunătățirea condițiilor de existență și
dezvoltare a localităților urbane și rurale.
În anul 2016 au fost eliberate 236 de
certificate de urbanism, 465 de avize ale structurii
de specialitate în vederea eliberării certificatelor
de urbanism de către primarii comunelor, 81 de
autorizații de construire și 191 avize ale structurii
de specialitate în vederea eliberării autorizațiilor
de construire de către primarii comunelor.
Taxele legale încasate pentru eliberarea
certificatelor de urbanism inclusiv prelungirea
valabilității certificatelor de urbanism însumează
84.023,3 lei iar cele pentru eliberarea avizelor
structurii de specialitate în vederea eliberării
certificatelor de urbanism de către primarii
comunelor se ridică la suma de 3915,00 lei.

Taxele legale încasate pentru eliberarea
autorizațiilor de construire se ridică la suma de
110.064 lei iar cele pentru eliberarea avizelor
structurii de specialitate în vederea eliberării
autorizațiilor de construire de către primarii
comunelor se ridică la suma de 570 lei.
S-a urmărit încheierea duratelor de execuție
ale autorizațiilor de construire emise, la care a
expirat perioada de valabilitate, efectuându-se
regularizarea taxelor de autorizare. Suma încasată
din regularizarea taxelor de autorizare se ridică la
valoarea de 122.299 lei.
În cadrul Comisiei județene de urbanism și
amenajarea teritoriului, în anul 2016 au fost
analizate și avizate 32 planuri urbanistice zonale
(construire complexe de locuințe rezidențiale,
construire pensiuni turistice, realizarea unor zone
turistice, amenajări piscicole, realizarea unor
obiective de mică industrie, ferme zootehnice,
prestări servicii, cu utilitățile aferente).
Secretariatul comisiei a asigurat verificarea
documentațiilor în vederea emiterii avizelor. S-au
eliberat 29 avize de oportunitate în vederea
elaborării Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ)
solicitate prin certificatele de urbanism.
A fost analizat permanent stadiul elaborării
planurilor de urbanism generale ale municipiilor,
orașelor și comunelor, fiind preocupați de
finalizarea planurilor de urbanism generale aflate
în curs de reactualizare precum și de stadiul
contractării celor cu o vechime mai mare de 10
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ani, a căror valabilitate a fost prelungită.
În urma analizei făcute la nivelul consiliilor
locale, au fost solicitate Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice fonduri
pentru reactualizarea planurilor urbanistice
generale, în vederea finalizării celor contractate în
anii anteriori. Pentru anul 2016 au fost alocate
fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice în valoare de 441.517,83
lei, pentru finalizarea contractelor de
reactualizare a planurilor urbanistice generale ale
orașului Abrud și ale comunelor Noşlac, Sîncel,
Sîntimbru, Bistra, Cenade, Cergău, Gîrda de Sus,
Lupşa, Poşaga, Sohodol, Stremţ şi Vadu Moţilor.
În vederea eficientizării activității în judeţ, s-au
încheiat convenții cu cele 67 de comune privind
acordarea de asistență de specialitate.

PROTEJAREA
PATRIMONIULUI
În luna februarie 2016 a avut loc prezentarea
Studiului – Identificarea gospodăriilor
tradiționale în vederea conservării în situ (zona
Bistra, Întregalde, Lupşa, Ocoliş, Ponor, Rîmeţ,
Sălciua), județul Alba.
Acest studiu identifica gospodăriile
tradiționale din zonele mai sus menționate, în
vederea păstrării și promovării arhitecturii
valoroase specifice zonei precum și perspectiva
includerii lor într-un circuit al caselor tradiționale
din zona în cadrul unui muzeu în aer liber.

DISCIPLINA ÎN
URBANISM
In vederea sporirii eficienței acțiunii de
urmărire a respectării disciplinei în domeniul
autorizării lucrărilor privind exploatările de
suprafață (balastiere și cariere, iazuri piscicole),
au fost organizate controale. Pentru cazurile de
nerespectare a prevederilor legale constatate cu
ocazia acestor controale a fost constatată o
infracțiune, fiind sesizate organele de urmărire
penală și au fost sancționate două societăți
comerciale și o persoană fizică pentru
contravenții, respectiv pentru executare de lucrări
de construire fără autorizație.
In anul 2016 au fost analizate și verificate în
teren un număr de 15 petiții în domeniul
urbanismului și amenajării teritoriului care au
fost soluționate sau transmise spre soluționare
unităților administrativ teritoriale pe raza cărora
au fost constatate unele probleme privind
autorizarea sau disciplina în urbanism și
amenajarea teritoriului.

COOPERARE
INSTITUŢIONALĂ
Pe parcursul anului 2016 a fost întreprinsă și
o serie largă de activități menite a susține
activitatea altor compartimente din cadrul CJ
Alba. De asemenea, s-a participat în cadrul a mai
multe colective de analiză, conferințe și ședințe
de specialitate. Astfel, au fost inventariate și
preluate bunurile rezultate din implementarea
Proiectului de Management Integrat al Sitului
Frumoasa. S-a întocmit harta județului Alba cu
terenurile disponibile pentru investiții, respectiv
harta cu căile de comunicație rutiere pentru
serviciul Dezvoltare, Strategie, Programe. S-au
verificat documentații de expertiză pentru
imobile aflate în vecinătatea imobilelor aflate în
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vecinătatea imobilelor aflate în Domeniul Public
sau Privat al județului Alba și s-a verificat și
certificat amplasamentele unor imobile aflate în
Domeniul Public al județului Alba.
S-au executat măsurători și s-au întocmit
planurile topografice pentru descărcarea
arheologică de la obiectivele Muzeikon respectiv
pentru viitorul sediu al Consiliului județean Alba.
Consilierii din cadrul Direcției Amenajarea
Teritoriului și Urbanism au participat săptămânal
în cadrul ședințelor CAT (Colectivul de Analiză
Tehnică Lărgită) desfășurate la Agenția de
Protecția Mediului Alba, în vederea emiterii
autorizațiilor sau acordurilor de mediu.
In cursul anului 2016, arhitectul șef al
județului a participat lunar, în calitate de
membru al Comisiei Zonale a Monumentelor
Istorice nr. 9, la avizarea documentațiilor ce se
referă la intervenții asupra monumentelor istorice
și zonelor protejate ale acestora, în cadrul
ședințelor lunare care se desfășoară la Direcția de
Cultură Sibiu.

In luna martie 2016 arhitectul șef al județului
a participat la Conferința Națională URBAN
CONCEPT – dezvoltare urbană modernă în
România, eveniment organizat de Asociația
Arhitecților Șefi de Județe din România și
Registrul Urbaniștilor din România, iar în luna
septembrie 2016 arhitectul șef a participat, în
calitate de membru al Consiliului Consultativ de
Administrare a Parcului Natural Apuseni, la
dezbaterea Planului de Management al PNA şi
siturilor Natura 2000 aflate în administrarea
acestuia.
In luna octombrie 2016 arhitectului șef
participă la Conferința Națională "Cum poate
regenera patrimoniul cultural oraşe, regiuni, țări
din punctele de vedere economic, social şi al
mediului?", organizată de Asociația Localităților şi
Zonelor Istorice şi de Artă din România – ALZIAR,
în colaborare cu Direcţia Județeană pentru
Cultură Mureş.
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ARII PROTEJATE
Situl de importanță comunitară ROSCI0085
Frumoasa, este administrat, în prezent, de către
Consiliul Județean Alba în baza unui contract
încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor, pe o durată de 10 ani.

Sit de importanță
europeană
Situl de importanță
comunitară
„Frumoasa” este al
treilea ca mărime la
nivel național și
este compus din:

- 16 tipuri de
habitate de interes
comunitar;

- Suprafața totală ocupată de pădurile
asimilate ca habitate forestiere de
interes comunitar este de aproximativ.
108 mii de ha, adică 78,61% din
suprafața totală a sitului.
- 25 de specii de interes comunitar din
care 4 specii de mamifere (urs, lup, râs
și vidră), 2 specii de amfibieni, 3 specii
de pești, 11 specii de nevertebrate și 5
specii de plante (3 specii de mușchi și
2 specii de plante superioare).

În decursul anului 2016 au fost emise 153 de
avize și 12 puncte de vedere favorabile pentru
diferite proiecte, planuri sau activităţi și un aviz
nefavorabil. Pe lângă parcurgerea procedurii de
reglementare supusă avizării, au fost întreprinse
activități de verificare în teren, participare la
Comitetului Special Constituit și a Colectivului de
Analiză Tehnică în vederea exprimării punctelor
de vedere, susținerii avizelor.
Creșterea nivelului de informare a publicului
țintă şi promovarea Proiectului s-a axat pe

acceptarea de către factorii interesați a Planului
de Management, pe Conștientizarea publicului
larg cu privire la beneficiile care decurg din
respectarea condițiilor impuse de Planul de
Management pentru protejarea habitatelor
naturale și a exploatării responsabile a zonei,
precum și pe Armonizarea activităților de
comunicare cu acelea ale Administrației sitului.
Activitățile întreprinse pentru comunicare și
informare au cuprins:
• Comunicare informală cu primarii din zona
siturilor, cu reprezentanții Ocoalelor Silvice și ai
ONG-urilor interesate;
• Publicarea planului de management, a
anexelor sale și a altor documente care privesc
procedura de aprobare, pe site-ul Consiliul
Județean Alba;
• Comunicare directă cu persoanele interesate, la
sediul CJ Alba;
• Menținerea legăturii cu comunitățile locale și
cu grupurile de rangeri - juniori de pe rețelele de
socializare;
• Popularizarea proiectului și a rezultatelor
acestuia, prin intermediul materialelor
informative;
• Păstrarea la zi a informației de pe websiteul
proiectului;
•Publicarea unor informații legate de posibile
finanțări, de păstrarea și protejarea biodiversității
și altor informații relevante pe contul Facebook al
proiectului;
• Informarea corectă a administrațiilor locale cu
privire la măsurile de management și susținerea
acestor măsuri.
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Gestionarea
patrimoniului
CAPITOLUL II

- 328,621 km reprezintă drumuri pietruite,
- 63,1 km reprezintă drumuri de pământ.

PROGRAME,
LUCRĂRI ȘI
ÎNTREŢINEREA
DRUMURILOR
JUDEŢENE
Lungimea totală a rețelei de drumuri județene
administrată de Consiliul Județean Alba este de
1.056, 991 km și are următoarea structură:
- 665,270 km reprezintă drumuri cu
îmbrăcăminte asfaltică,

Pe rețeaua de drumuri administrată de
Consiliul Județean Alba există și 183 de poduri,
majoritatea acestora necesitând lucrări de
reparații și consolidare pentru aducerea lor la un
indice de stare tehnică superior.
Menținerea rețelei de drumuri existente la
standarde tehnice corespunzătoare reprezintă o
preocupare prioritară pentru Consiliul Județean
Alba. în acest context, se încearcă mereu
realizarea unui echilibru între programul de
activități de întreținere și cel de dezvoltare a
rețelei de drumuri județene.

1000 km

750 km

665,27 km
500 km

328,62 km

250 km

63,10 km
Drumuri asfaltate

Drumuri pietruite
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Drumuri de pământ

În anul 2016 principalele activități ale
compartimentului Programe, lucrări, întreținere
drumuri, au fost:
- elaborarea și asigurarea derulării programelor
de modernizare, întreținere și reparații a
drumurilor județene,
- asigurarea calității și controlul tehnic al
calității lucrărilor executate,
- organizarea și desfășurarea procedurilor de
achiziție publică a serviciilor și lucrărilor
executate pe drumurile județene,
- gestionarea bunurilor publice din
administrare,
- coordonarea dezvoltării unitare a rețelei de
drumuri publice.
Bugetul total alocat programelor de
lucrări de drumuri și poduri în anul 2016
a fost de de 16,81 milioane lei.

Bugetul total alocat programelor de lucrări de
drumuri și poduri în anul 2016 a fost de de
16,81 milioane lei, din care s-au executat
următoarele categorii de lucrări și servicii:
• întreținere curentă a drumurilor județene pe
perioada de vară, în valoare totală de 2,5
milioane lei, principalele sarcini fizice realizate
fiind: 1.000 mp. de plombe cu mixtură asfaltică;
lucrări de reprofilare a drumurilor cu aport de
material pietros pe o lungime de 5,0 km; tratarea
burdușirilor pe o suprafață totală de 50,0 mp.,
pentru remedierea defecțiunilor rezultate în
urma unor situații diverse precum alunecări de
teren, strat de fundație inexistent, etc.; curățirea
șanțurilor și rigolelor, întreținerea zidurilor de
sprijin și acostamentelor, pe o lungime de 16 km.
• întreținerea curentă pe perioada de iarnă, cu o
valoare de 1, 67 milioane de lei, din care sau
executat servicii de deszăpezire și combatere a
lunecușului pe toată rețeaua de drumuri
județene, în iarna 2015-2016;
• lucrări de întreținere periodică - în valoare totală
de 1.53 milioane lei, în principal fiind executate
lucrări de refacere a suprafeței de rulare și de

sporire a capacității portante: 2,26 km. covor
bituminos BAD 25 pe DJ107U; ziduri de sprijin în
lungime de 27m. pe DJ 705. De asemenea, în
cadrul acestei secțiuni de lucrări, au mai fost
reparate 5 podețe și s-au realizat 270 m.l. de
șanțuri betonate pe DJ107B și au fost pietruiți
4,0 km de drum, cu un aport de 600 m.c./km.
Din cauza modificării legislației privind
achizițiile publice s-au produs întârzieri la
încheierea contractului de lucrări de întreținere
pe perioada de vară, sumele de alocate inițial , la
începutul anului, pentru acest capitol fiind
redistribuite.
• Lucrări de reparații capitale și investiții, în
valoare totala de 4.9 milioane lei, din care s-au
realizat mai multe obiective: au fost finalizate și
recepționate lucrările de modernizare a
DJ107,pe o lungime totala de 7,6km; au fost
finalizate și sunt în curs de recepție lucrările de
consolidare a terasamentelor și asigurare a
stabilității versanților pe drumul DJ705; s-au
finalizat și sunt în curs de recepție lucrările la
drumul de acces spre stația de transfer Blaj și se
continuă execuția drumurilor de acces la stația de
transfer Tărtăria și la Centrul de management
integrat al deșeurilor de la Galda de Jos, obiective
ce fac parte din proiectul privind managementul
integrat al deșeurilor în județul Alba.

• Alte lucrări de investiții realizate în anul 2016
în domeniul drumurilor județene au vizat
pregătirea și depunerea unei cereri de finanțare
în cadrul POR 2014-2020 pentru modernizarea
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drumului județean 107I: Aiud - Bucium Sat DN74, obiectiv pentru care a fost contractat și
elaborat studiul de fezabilitate.

SIGURANŢA
CIRCULAŢIEI
În anul 2016, activitatea desfășurată de
Consiliul Județean Alba pentru asigurarea
siguranței circulației pe drumurile județene a
presupus executarea de lucrări specifice,
gestionarea zonei de siguranță a drumurilor,
asigurarea semnalizării corespunzătoare a
drumurilor, precum și gestionarea bazei de date
electronice ce cuprinde punctele de referință în
sistem GPS pentru diverse obiective de pe
drumurile județene. Astfel, în cursul anului trecut,
s-au încărcat în baza de date noi puncte de
identificare GPS pentru indicatoare rutiere și
parapeți metalici de pe două drumuri județene.
Aceste date au fost apoi suprapuse pe
ortofotoplanuri, în scopul unei mai bune
gestionări a drumurilor județene.
Pentru realizarea de căi de acces în zona
drumurilor județene și pentru realizarea de
construcții, amenajări sau instalații în zona

drumurilor județene s-au eliberat 164 de
acorduri de principiu și autorizații de construire
pentru în valoare totala de 19.240 lei.
În ceea ce privește lucrările de siguranța
circulației, acestea s-au desfășurat pe toată
perioada anului 2016 și au constat în procurarea,
montarea și întreținerea indicatoarelor rutiere cu
folie reflectorizantă, inclusiv a stâlpilor de
susținere, procurarea, montarea și întreținerea
parapetelor metalice, executarea de marcaje
rutiere longitudinale și transversale pentru
amenajarea intersecțiilor și eliminarea punctelor
periculoase. Astfel, s-au montat 150 de stâlpi de
susținere pentru indicatoarele rutiere și 177 de
indicatoare rutiere, în valoare totală de 47.162,21
lei. Pentru prevenirea ieșirii în afara carosabilului
a vehiculelor și pentru ghidarea acestora, în
zonele nesigure s-au montat parapete metalice,
în lungime totală de 1.992 de metri liniari și s-a
intervenit pentru întreținerea parapetelor
existente, valoarea totală a lucrărilor contractate
fiind de 419.057,23 lei. tot în anul trecut s-au
executat și 244,63 km de marcaj rutier orizontal
longitudinal, 758,7 mp marcaj rutier orizontal
transversal și 21.6 mp marcaj rutier termoplastic,
valoarea totală a contractului încheiat pentru
execuția acestor lucrări fiind de 344.378,42 lei.

Autorizații și acorduri de principiu emise
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În cadrul activităților de asigurare a siguranței
circulației pe drumurile județene, în anul 2016,
s-au efectuat și activități de actualizare și
întreținere a celor două instalații portabile de
cântărire, constând în revizia acestora, calibrarea
plăcilor și echipamentelor electronice și
verificarea metrologică a instalațiilor.

De asemenea, s-au efectuat diverse alte activități
legate de zona drumurilor, în raport cu rețelele de
utilități publice și siguranța circulației rutiere, în
urma adreselor și sesizărilor autorităților locale
sau ale poliției rutiere.

ADMINISTRAREA
TERENURILOR,
CLĂDIRILOR ȘI
REŢELELOR DE APĂ
Activitatea desfășurată în acest domeniu, în anul
2016, a presupus activităţi de gestionare a
fluxului bunurilor care aparțin domeniului public
al Județului Alba, fluxului bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al Județului Alba;
modificări de valori în inventarul proprietății
publice; închirieri de spații și stabilirea modului
de folosință a unor bunuri imobile sau șpații.
Astfel, în anul 2016, Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Alba, fost
completat cu un teren în suprafață de 913 mp,

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Petru Dobra, nr.2, care completează imobilul de
la aceeași adresă, dat în administrarea Spitalului
Județean Alba, în vederea mutării Secției de
Recuperare Medicina Fizica și Balneologie.
La capitolul ieșiri, din domeniul public al
județului Alba a fost transmis în domeniul public
al orașului Abrud un imobil situat în Abrud, str.
Avram Iancu nr. 1A, administrat anterior de
Camera Agricolă.
În ceea ce privește domeniul privat al județului
Alba, acesta a fost completat cu bunuri rezultate
ca urmare a achizițiilor efectuate de către S.C.
APA-CTTA S.A., din Fondul de Întreținere, Înlocuire
Dezvoltare, respectiv cu bunuri- mijloace fixe, care
au fost concesionate operatorului regional. La
capitolul ieșiri, Tribunalului Alba i-a fost transmis
în administrare, pe perioadă nedeterminată, un
spațiu arhivistic de circa 150 de mp, situat într-un
imobil din Alba Iulia.
Alte activități desfășurate în anul 2016 în sfera
administrării domeniului public și privat al
județului Alba au cuprins modificări ale valorilor
de inventar al diverselor bunuri, stabilirea
modului de folosință, folosință gratuită sau
administrare a unor imobile sau spații și
închirierea unor spații.
De asemenea, s-a continuat identificarea, din
punct de vedere al publicității imobiliare, a
bunurilor aparținând județului Alba, elaborânduse documentațiile cadastrale necesare și s-au
aprobat procese-verbale de vecinătate necesare
reglementării clare a limitelor teritoriale între
unele proprietăți private și domeniul public al
județului Alba. S-a acordat consultanță de
specialitate primăriilor din județul Alba și s-a
participat la lucrările a numeroase comisii de
specialitate și grupuri de lucru.

Page 8 of 33

Turism, cultură, tineret,
sport și învățământ
CAPITOLUL III

Proiectele și activitățile din domeniul turismului și promovării turistice a județului Alba au continuat și în anul 2016.
astfel, a fost tipărită o nouă ediție a Ghidului Turistic al județului Alba în limba română - ce-a de-a șasea ediție - și în limba
engleză - a doua ediție, fiind tipărite la Sucursala Fabrica de Timbre a Companiei Naționale ”Poșta Română” 2.000 de
exemplare în limba română și 1.000 de exemplare în limba engleză. Totodată, s-a continuat elaborarea materialelor ce vor
face parte dintr-o ediție specială a Ghidului Turistic al județului Alba, ediție ce va fi inclusă într-un set de elemente de
promovare de înaltă calitate ale Consiliului Județean Alba.
De asemenea, s-a continuat promovarea activităților Consiliului Județean Alba prin intermediul rețelei Facebook:
o facebook.com/FestivalulCetatilorDacice (3307 likes)
o facebook.com/ziuademaine (2794 likes)
o facebook.com/AlbaJazz (1248 likes)
o facebook.com/TargNationalTurismRuralAlbac (927 likes)
o facebook.com/turism.alba (8130 likes)
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perete și calendare de birou. Acestea au avut un
design original și unitar, constând în ilustrații ale
acestor ocupații și meșteșuguri tradiționale cu
explicații despre acestea și cu indicarea locurilor
unde încă mai pot fi întâlnite persoane care le
practică, propunând ca slogan al acestui proiect
de promovarea a ocupaților și meșteșugurilor
tradiționale sintagma ”Prețuim tradiția!”.
A fost elaborată întreaga documentație necesară
pentru omologarea de către Consiliul Județean
Alba a primelor 12 trasee turistice de pe teritoriul
județului Alba. Acestea sunt situate în Masivul
Muntele Mare, în zona Munților Metaliferi și în
Masivul Trascău.
În anul 2016, au fost reînnoite la Oficiul de Stat
pentru Invenții și Mărci Certificatele de
Înregistrarea a Mărcilor Târgul de Fete de pe
Muntele Găina, Alba Golf Chalenge, Ziua de
Mâine și Festivalul Cetăților Dacice, pentru o
perioada de încă 10 ani.
Cele două Centre de Informare și Dezvoltare
Turistică ale Consiliului Județean Alba de la
Câmpeni și Zlatna au oferit informații unui număr
de aproximativ 1.500 de turiști și au oferit
consultanță pentru dezvoltarea activităților
turistice și de agrement unui număr de 30 de
agenți economici. De asemenea, acestea au oferit
sprijin logistic și documentaristic pentru
personalul Serviciului Turism, Cultură, Tineret,
Sport și Învățământ și instituțiile subordonate în
derularea
activităților și proiectelor
cuprinse în programele de
activitate.
A fost realizat un set
de materiale de
promovare a
ocupaților și
meșteșugurilor
tradiționale din
județul Alba,
compus din
agenda, calendare de

ACTIVITĂŢI
CULTURAL EDUCATIVE ȘI
RECREATIVE
Proiectele și activitățile cultural-educative și
recreative ale căror beneficiari au fost copiii şi
tinerii, s-au derulat și în anul 2016i, impactul
acestora fiind demonstrat prin numărul mare de
participanți-beneficiari.
• „Festivalul naţional de teatru pentru elevi
Lucian Blaga”, ediția a VIII-a, a adus în concurs
cele mai bune formații de teatru pentru elevi pentru gimnaziu şi pentru licee - din judeţ şi din
țară, fiind organizat în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Alba şi Ministerul Educației
Naționale.
• „Zilele sărbătorilor pentru copii” - manifestare
cu caracter interjudețean, organizată în
colaborare cu Inspectoratul Școlar Alba. La
concurs au participat elevi din învățământul
primar, gimnazial şi liceal, de la palate și cluburi
ale elevilor, sau de la unităţi de învățământ, din
12 judeţe ale țării. Manifestarea s-a desfășurat pe
mai multe categorii: metodică, arte plastice,
spectacol folcloric și expoziții.
• „Ritmurile copilăriei” - proiect desfășurat în
colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba concurs interjudețean de muzică folk și dans
modern, pentru elevii din 8 judeţe.
• Festivalul naţional „La Porţile Apusenilor”
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ediția a VIII-a, un proiect menit să contribuie la
educarea copiilor în spiritul cunoașterii şi prețuirii
tradițiilor populare, la conservarea şi promovarea
specificului regional, s-a desfășurat în luna
aprilie, pe trei secțiuni – concurs de eseuri,
concurs de pictură şi concurs de dans popular, cu
o participare de circa 200 de elevi ai şcolilor din
mai multe zone etnofolclorice: Alba, Dolj, Cluj,
Harghita, Mureș, Maramureș.
• „Educaţie rutieră-educaţie pentru viaţă”, realizat
în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Alba, activitate desfăşurată în perioada
mai-iunie 2016, în baza unui Proiect comun de
educaţie rutieră şi de prevenire a accidentelor de
circulaţie în rândul elevilor, numit cu scopul
reducerii riscului de victimizare a tinerilor şi a
numărului de accidente rutiere în care pot fi
implicaţi aceştia. Și în acest an participarea a fost
numeroasă, bucurându-ne de prezența a peste
350 elevi din județ.

• „Educație Sanitară pentru Generația de Mâine”,
realizat în parteneriat cu Crucea Roşie Română –
Filiala Alba -”, activitate desfășurată în perioada
aprilie - iunie 2016, pentru realizarea
programului, organizarea şi desfășurarea
concursului județean pentru sănătate şi primajutor „Sanitarii Pricepuţi”, reunind aproximativ
500 de elevi de gimnaziu şi liceu.
• ”Educație antidrog„ realizat în parteneriat cu
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Alba – desfășurat în perioada februarie noiembrie 2016, beneficiari direcți fiind 2.500 de

elevi claselor IX-XII şi 50 de profesori diriginți şi
consilieri educativi din cadrul mai multor licee
din județul Alba, iar beneficiar indirect al
proiectului a fost comunitatea în ansamblu.
Proiectul a constat în activităţi de prevenire
generală, vizionarea de filme documentare cu
mărturiile unor foști consumatori de droguri,
furnizarea de informații şi cunoștințe necesare
elevilor cu privire la problematica consumului de
droguri licite şi ilicite, informarea acestora cu
privire la serviciile CPECA Alba.

În cadrul acestui proiect a avut loc şi Concursul
naţional „Mesajul meu antidrog”, aflat la cea de-a
XIII-a ediție, desfășurat pe mai multe secțiuni:
film de scurt metraj, spot, eseu literar, arte
vizuale.
• ”Cupa Tanțoș la schi” – proiect având ca obiectiv
principal organizarea unei competiții de nivel
național de schi, competiție care a punctat în
Campionatul Național de Schi.
• „Prietenii pompierilor”- activitate desfășurată
sub forma unui concurs, teoretic şi practic, la care
au participat elevi ai ciclului gimnazial şi liceal de
pe întreg teritoriul județului Alba. Prin acest
concurs, organizat pe două secțiuni: „Prietenii
pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”, s-a
urmărit în mod special îmbogățirea cunoștințelor
în domeniu, precum şi atragerea a cât mai mulţi
copii în astfel de acțiuni.
• “Concursul de matematică Mircea Ganga” evenimentul aflat la a VII-a ediție, organizat cu
sprijinul ASTRA Blaj, constă în organizarea unui
concurs județean de matematică destinat elevilor
apți de performanță de la liceele cu clase de profil
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matematică-informatică din judeţ. Evenimentul,
desfășurat în luna mai 2016, la Blaj, Colegiul
Naţional I.M. Clain, a reunit 53 de elevi și 12
profesori de matematică din județ.

• ”Gala Sportului” – activitate organizată în
colaborare cu Direcția Județeană pentru Tineret și
Sport Alba, în data de 20 decembrie 2016, la Alba
Iulia, proiect având ca scop principal promovarea
sportivilor talentați și a antrenorilor acestora, care
s-au remarcat în cursul anului 2016. Au fost
acordate 142 de diplome și premii în bani,
sportivilor și antrenorilor acestora.
• ”Gala Performerilor” – activitate organizată de
Consiliul Județean Alba, în colaborare cu
Inspectoratul Școlar Județean Alba, s-a desfășurat
în data de 18 decembrie 2016, la Alba Iulia,
având ca scop principal recunoașterea rezultatelor
obținute de către elevi și dascăli la Olimpiadele
naționale școlare, în anul școlar 2015-2016. Au
fost acordate diplome și premii unui număr de
202 elevi și 167 profesori.
• „Campionatul județean de volei”, ediția 2016,
desfășurat în perioada februarie - decembrie
2016, are ca obiectiv antrenarea tinerilor într-o
competiție de masă care să ducă la dezvoltarea
spiritului competițional și a fair-play-ului, precum
și la identificarea și promovarea tinerilor talentați.
În cadrul acestui campionat, Consiliul Județean
Alba a asigurat premierea echipelor participante
şi desfășurarea campionatului.
• „Cupa orașelor şi satelor la fotbal” - proiect
realizat în colaborare cu ISJ Alba, cuprinzând
etape locale, zonale şi etapa județeană. Au
participat peste 1.500 de elevi din învățământul

gimnazial urban, gimnazial rural şi liceal, în
cadrul a 45 de acțiuni. Fiecare elev a fost premiat
cu diplomă de participare, iar fiecare unitate
școlară implicată a fost premiată cu câte o minge
de fotbal. Au fost de asemenea premiate cu
diverse obiecte constând în echipamente
complete, câștigătorii diferitelor faze ale
competiției.
• ”Să vedem, să știm, să ne distrăm” – proiect
care s-a desfășurat în perioada 10 – 19 mai 2016
a avut ca obiectiv principal organizarea vizitei a
880 elevi din 13 comune din județul Alba la
Muzeul Unirii, Sala Unirii, Traseul Celor Trei
Fortificații, precum şi vizionarea unei piese de
teatru susținută de actorii Teatrului de Păpuși
Prichindel din Alba Iulia.
• ”Tabăra de Cultură și Civilizație Românească
Acasă la noi” – proiect desfășurat la Alba Iulia în
perioada 17-24 iulie 2016, aflat la ediția a XX-a.
Această tabără a avut ca obiectiv promovarea
valorilor culturale ale județului Alba în țară și
străinătate și organizarea unor evenimente
cultural-educative la nivel județean sau
internațional. Au participat 22 de elevi și cadre
didactice din liceele Raionului Ialoveni, Republica
Moldova care, în cadrul programului prestabilit,
au vizitat diferite obiective istorice și turistice.
• ”Aiud Maraton – o zi împreună” – proiect
desfășurat în Aiud, în data de 19.03.2016, a avut
ca obiectiv principal promovarea ideii de viață
sănătoasă prin practicarea sportului, dezvoltarea
spiritului competițional și a fair-play-ului, precum
și promovarea potențialul turistic al județului
Alba. A avut loc 2 competiții, maraton și semimaraton, desfășurate pe mai multe categorii. La
start au fost prezenți 470 sportivi, atât din țară, cât
și din străinătate, din Canada, Italia, Republica
Moldova, Ungaria.
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Alba - România 100

Implementarea programului
Alba - România 100
CAPITOLUL IV

Pentru că anul 2018 este unul cu totul special pentru România și în
particular pentru județul Alba, fiind anul în care se aniversează centenarul
Marii Uniri, Consiliul Județean Alba a înființat un serviciu în structura sa care
se va ocupa de coordonarea la nivel județean a pregătirii, organizării şi
desfășurării manifestărilor, acțiunilor şi proiectelor necesare implementării
Programului Alba-România 100.
Programul Alba - România 100 se definește ca fiind totalitatea acțiunilor
dedicate sărbătoririi centenarului Marii Unirii și a Zilei Încoronării, în
perioada 2016-2022 la nivelul Județului Alba.
Obiectivele specifice ale serviciului sunt:
• modernizarea, reabilitarea sau consolidarea Muzeului Național al
Unirii din Alba Iulia, a Sălii Unirii, a sediului Consiliului Județean Alba, a
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, a Teatrului de Proiecte;
• crearea unei rețele de parteneriate cu instituțiile implicate în
sărbătorirea centenarului Marii Unirii și a Zilei Încoronării, la nivel local și
central;
• promovarea programului.
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VIABILIZAREA INVESTIŢIILOR DE
INFRASTRUCTURĂ ALE PROGRAMULUI
ALBA – ROMÂNIA 100
REFUNCŢIONALIZAREA CLĂDIRII CENTRULUI
MILITAR PENTRU SEDIUL CONSILIUL JUDEŢEAN
ALBA CU EXTINDERE

În anul 2016, în curtea interioară a clădirii, s-a efectuat
cercetarea arheologică a terenului aferent extinderii clădirii.
Au fost identificate vestigii aparținând epocilor La Tène,
romană, post-romană, evul mediu (sec. XI-XIII), premodernă
(sec. XVI-XVII) și modernă. Pentru prima oară este atestată o
locuire dacică pe terasa unde a fost construit castrul legiunii a XIII-a Gemina, anterioară epocii romane.
Structurile de zidărie romane aparțin barăcilor castrului din zona praetentura dextra. Locuirea postromană a utilizat elemente din vechile construcții romane. Apoi, în perioada sec. XI-XIII bordeiele au
afectat parțial zidurile romane și s-au reutilizat materiale de construcție romane. În timpul Principatului
Transilvaniei zona cercetată a fost intens locuită dovadă fiind structurile de zidărie identificate (inclusiv o
fântână din lespezi de piatră). Un nivel de arsură atestă distrugerea cetății princiare în anul 1658 de către
invazia condusă de comandantul otoman Ali pașa. Datorită acestor descoperiri ale structurilor de zidărie
antice proiectul inițial va suferi modificări în sensul că, prin avizul dat de Ministerul Culturii în urma
raportului de cercetare arheologică preventivă, s-a impus conservarea, restaurarea și punerea în valoare
a structurilor de zidărie din epoca romană.
REABILITAREA ȘI REFUNCŢIONALIZAREA MUZEULUI NAŢIONAL AL UNIRII ȘI A SĂLII
UNIRII DIN ALBA IULIA

În anul 2016 au fost finalizate, recepționate și decontate Documentațiile de avizare a lucrărilor de
intervenții pentru Sala Unirii și Muzeul Național al Unirii. Este în curs de elaborare Proiectul tehnic,
detaliile de execuție și caietele de sarcini pentru Sala Unirii, care se vor finaliza la începutul anului 2017.
Pentru Sala Unirii s-a obținut Certificatul de urbanism și avizele și acordurile solicitate prin acesta. De
asemenea, în urma depunerii documentației tehnico-economice la Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, obiectivul de investiții „Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și
Sala Unirii Alba Iulia - Sala Unirii" a fost cuprins în
Programul naţional de dezvoltare locală Subprogramul "Infrastructură la nivel județean", fiind
încheiat contractul de finanțare. Valoarea totală a
investiției este de 10.194.102 lei, din care 9.965.000
lei din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice și 229.102 lei din bugetul local
alocat Consiliului Județean Alba. Lucrările la Sala Unirii
vor începe în anul 2017.
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REPARAŢIE CAPITALĂ LA CORPUL C3
AL IMOBILULUI SITUAT ÎN ALBA
IULIA, STR. REGINA MARIA, NR. 6
Lucrările de „Reparații capitale la corpul C3 al
imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria,
nr. 6” au fost finanțate din bugetul local
repartizat Consiliului Județean Alba pe anii 2014
-2015. În perioada de garanție acordată lucrărilor,
de 12 de luni, Consiliul Județean Alba, în calitate
de beneficiar al lucrării, prin personalul de
specialitate a urmărit şi controlat periodic, modul
de comportare în timp a lucrărilor executate. În
perioada de 12 luni de la recepția la terminarea
lucrărilor și la data recepției finale nu au apărut
deficiențe la clădire. În luna septembrie 2016, a
fost pregătită și organizată recepția finală a
lucrărilor de reparație capitală, fiind încheiate
procesele verbale de recepție.
REABILITAREA PALATULUI
CULTURAL BLAJ
În anul 2016, ca și în anii anteriori, respectiv de
la începerea lucrărilor din anul 2013 și până în
prezent, Consiliul Județean Alba prin personalul
de specialitate a urmărit modul de execuție a

lucrărilor, prin verificarea situațiilor de lucrări
lunare din punct de vedere cantitativ şi valoric,
respectiv concordanța cu oferta adjudecată. De
asemenea s-au întocmit documentele necesare
decontării lunare a situațiilor de lucrări.
Execuția lucrărilor trebuie finalizată până la
sfârșitul anului 2016, urmând a fi recepționată în
luna ianuarie 2017.
AMENAJAREA BAZEI DE AGREMENT
ÎN MUNICIPIUL BLAJ
S-a urmărit modul de execuție a lucrărilor, prin
verificarea situațiilor de lucrări lunare din punct
de vedere cantitativ şi valoric, respectiv
concordanța cu oferta adjudecată. De asemenea
s-au întocmit documentele necesare decontării
lunare a situațiilor de lucrări.
Lucrările au fost finalizate și recepționate în anul
2016, fiind încheiat procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor. Personal de specialitate din
cadrul Consiliului Județean Alba a participat la
recepția lucrării, ca membrii în comisie. Valoarea
finală a lucrărilor, specificată în procesul verbal de
recepție, este de 4.940.143,50 lei.
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PROIECTUL „MUSEIKON – UN NOU
MUZEU AL ICOANEI REVITALIZEAZĂ
O CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC
RESTAURATĂ ÎN ALBA IULIA”
În anul 2016 s-au început procedurile de
amenajare a spațiului exterior aferent clădirii
Museikon (servicii de proiectare) cu scopul de a
valoriza întregul domeniu astfel încât acesta să
devină emblematic şi reprezentativ pentru
Județul Alba.
În luna ianuarie a fost finalizată restaurarea a 49
de icoane, clasate fond.
În luna februarie s-a încheiat expoziția
temporară de icoane care a avut loc la partenerul
norvegian, Muzeul Universității din Bergen şi
icoanele care au făcut obiectul acestei expoziții au
fost transportate înapoi, în Alba Iulia.
În data de 24 februarie 2016, a avut loc o vizită
la proiectul Museikon la care au participat
reprezentanți ai Directoratului Norvegian pentru
Patrimoniu Cultural, ai Ambasadei Norvegiei la
București şi ai Ministerului Culturii – Unitatea de
Management a Proiectului. Cu această ocazie a
fost făcută o prezentare a proiectului şi a stadiului

de implementare a activităților, s-au făcut vizite la
clădirea Museikon, aflată în construcție, la
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, respectiv la
Centrul Naţional de Conservare şi Restaurare a
Cărții Vechi şi la spaţiul unde sunt păstrate
icoanele până când acestea vor fi mutate în
depozitul Museikon.
De asemenea, în luna aprilie, a fost finalizată
activitatea de digitizare a obiectelor care vor face
parte din colecția Museikon, în cadrul căreia au
rezultat 5.643 de bunuri culturale care constituie
colecția Museikon. În paralel cu activitatea de
digitizare, dar şi după finalizarea acesteia, a
continuat şi activitatea de clasare de bunuri
culturale.
În luna iunie 2016 a fost finalizată activitatea de
restaurare a 15 cărți vechi, restaurarea
realizându-se la Centrul Naţional de Conservare şi
Restaurare a Cărții Vechi din cadrul Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia.
În luna iulie 2016 a fost depusă o cerere de
finanțare pentru activităţi suplimentare în cadrul
proiectului Museikon, în vederea creșterii
impactului proiectului şi întăririi sustenabilităţii
acestuia prin includerea de noi rezultate, precum
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şi amplificarea celor deja prevăzute în proiect. În
urma acceptării la finanțare a acestei cereri, a fost
încheiat un act adițional la Contractul de
finanțare, în luna octombrie 2016. Prin
intermediul acestui act adițional se prelungește şi
perioada de implementare a proiectului până la
data 30 aprilie 2017 şi se introduc următoarele
activităţi suplimentare: • Achiziția unor dotări
noi, Îmbunătățirea planului tematic și de
expunere, în conformitate cu noile circuite
rezultate după finalizarea cercetării arheologice și
cu includerea vestigiilor descoperite, dar și mult
mai în spiritul bunelor practici însușite în timpul
colaborării pentru realizarea expoziției temporare

de la Muzeul Universității din Bergen; • Realizare
panouri cu ilustrație pentru integrarea vestigiilor
arheologice în circuitul expozițional; • Realizarea
unui pliant, cu explicarea circuitului de vizitare a
vestigiilor arheologice; • Realizare accesorii din
plexiglas pentru expunerea cărților; • Realizarea
de videoclipuri pentru facilitarea accesului
publicului la semnificațiile încă actuale ale
icoanei și a unui film referitor la pictarea ei
corectă, folosind ca model icoana făcătoare de
minuni a Maicii Domnului de la Nicula, pentru a
ilustra simultan și impactul social și cultural pe
care unele icoane l-au avut asupra societății;
• Proiectare și realizare sistem integrat de
etichetare, signalistică și orientare, pentru
expoziția propriu-zisă și vestigiile arheologice;
• Mini-atelier de pictură cu Amenajare, dotare,
funcționare mini-atelier de pictură, 3 sesiuni de
informare, adresate profesorilor de educație
plastică, profesorilor de religie și studenților
teologi; Mini-atelier tipografic cu amenajare,
dotare, funcționare mini-atelier tipografic și 3
sesiuni de informare, adresate profesorilor de
literatură, învățătorilor și studenților filologi și
istorici.
Activitatea de restaurare icoane a fost finalizată
odată cu încheierea serviciilor de restaurare
icoane pentru cele 3 icoane clasate tezaur,
restaurate la Muzeul județean Mureş.
Având în vedere dorința partenerilor norvegieni
de a se implica activ în modul în care va arăta
expoziția permanentă Museikon, aceştia au
efectuat o vizită la Alba Iulia în luna august, pe
cheltuiala proprie, în vederea discuțiilor
referitoare la finalizarea planului tematic al
expoziției Museikon.
În anul 2016 s-au organizat următoarele
evenimente:
• Conferință de presă ocazionată de finalizarea
cercetărilor arheologice la clădirea Museikon, joi,
14 iulie 2016. Inițiate ca urmare a necesității
descărcării de sarcina arheologică a clădirii, în
vederea restaurării, cercetările desfășurate la
clădirea Museikon începând cu luna februarie
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2016 au scos la lumină vestigii de o importanță
istorică nebănuită, capabile să rescrie o
importantă filă din istoria Transilvaniei, aceea a
stăpânirii romane în Dacia, și contribuie
substanțial la cunoașterea unei zone până acum
cu totul obscură din ansamblul arhitectural al
cetății medievale Alba Iulia
• Conferință de presă, în cadrul proiectului
„Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează
o clădire monument istoric restaurată în Alba
Iulia”, cu privire la stadiul de implementare a
proiectului. 15 cărți românești vechi, au fost
restaurate cu scopul de a face parte din expoziția
permanentă. Digitizarea întregii colecții a
inventarului Museikon a presupus prelucrarea
științifică a 5.643 de bunuri culturale. O icoană
de tezaur și 49 de icoane de fond au fost
restaurate.
• Întâlnire cu presa în 11 august 2016 a fost
găzduită de cel de-al treilea partener al
proiectului, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei.
Conferința de presă a fost urmată de un tur de
presă care a inclus vizitarea bisericii supranumite
„a grecilor” din Alba Iulia și a bisericii de lemn
din Pianu de Sus.
Au fost publicate 13 machete media în presa
locală, respectiv ziarul „Unirea” și 7 machete
media în presa națională, în cotidianul
„Adevărul”.
CENTRUL CULTURAL „CASTEL SÂNCRAI”
În urma restaurării şi refuncţionalizării de către
Consiliul Județean Alba, începând cu anul 2014,
Centrul Cultural Castel Sâncrai a devenit o gazdă
primitoare pentru evenimente culturale şi
conferințe, un spațiu care promovează excelența
şi valorile autentice, oferind un nou atu județului
Alba în lista destinațiilor de turism economic şi
cultural din România.
În acest scop, în anul 2016 în incinta castelului
s-au organizat mai multe evenimente:
• „Concursul de vinuri al micilor producători din
judeţul Alba”, ediția a V-a, 6 mai 2016

• „Gala Vinurilor. Alba 2016”, ediția a IV-a, 7 mai
2016
• „SoNoRo Conac”, ediția a IV-a, 13 iunie 2016
• Vizită în teren aferentă proiectului național
„Monumente Uitate: Castele şi Conace
revitalizate” – 20 iunie 2016
• Sesiunea Științifică - Unitate, continuitate și
independenta în istoria poporului roman. 98 de
ani de la Marea Unire (1918- 2016), 17
noiembrie 2016
• Conferința Națională „Cartea românească
veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830).
Recuperarea unei identități culturale”, 24
noiembrie 2016.

Încăperile Centrului Cultural Castel Sâncrai au
fost mobilate cu ajutorul Muzeului Naţional al
Unirii Alba Iulia.
La evenimentele (concerte, spectacole, gale,
degustări de vin, seminarii, conferințe, expoziții)
organizate în incinta Centrului Cultural Castel
Sâncrai de către Consiliul Județean, în calitate de
organizator sau partener, dar și de asociații sau
alte instituții, pot participa 200 de persoane. În
spațiile disponibile pentru evenimente ale
Centrul Cultural Castel Sâncrai se pot organiza
simultan trei conferințe sau seminarii.
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PROMOVAREA PROGRAMULUI ALBA – ROMÂNIA 100
Pentru că anul 2018 este unul cu totul special pentru România și în particular pentru județul Alba, fiind anul în care se
aniversează centenarul Marii Uniri de la Alba Iulia, Consiliul Județean Alba, a organizat o serie de acțiuni și evenimente care
au rolul de a prefața aniversarea de anul viitor, dar și de a-i conferi o cât mai mare vizibilitate. În vederea promovării
județului Alba și a municipiului Alba Iulia ca poli ai unității și identității naționale a românilor dar și pentru promovarea
manifestărilor dedicate sărbătorii la 1 Decembrie 2016 a Zilei Naționale a României, s-au realizat următoarele materiale
promoționale specifice: stegulețe tricolore din hârtie (3000 buc.), insigne „1 Decembrie 2016”, insigne în formă de steag
tricolor (1000 buc.), fulare tricolore (1500 buc.) și cocarde tricolore (500 buc.).
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Relații publice, juridic,
contencios
CAPITOLUL V

JURIDIC CONTENCIOS
Activitatea de juridic - contencios desfășurată
în cadrul Consiliului Județean Alba are ca scop
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale
Județului Alba, Consiliului Județean Alba şi
Președintelui Consiliului Județean Alba în
raporturile acestora cu autorităţi publice, instituţii
de orice natură precum şi cu orice persoană
juridică sau fizică, în conformitate cu Constituţia
şi legile țării.
Astfel, activitatea desfășurată în anul trecut s-a
concretizat în:
• reprezentarea juridică şi susținerea intereselor
legitime ale Județului Alba şi Consiliului
Județean Alba la instanțele judecătorești, potrivit
împuternicirii exprese;
• întocmirea actelor juridice necesare pentru
apărarea şi susținerea intereselor legitime ale
Județului Alba şi Consiliul Județean Alba;
• verificarea legalității actelor cu caracter juridic şi
administrativ primite spre avizare şi acordarea
avizului pentru aspectele juridice ale acestor acte;
• colaborarea cu personalul din aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Alba la
redactarea proiectelor de contracte, la negocierea
clauzelor legale contractuale şi avizarea pentru
legalitate a acestor contracte;
• activitatea de documentare cu privire la actele
normative, nou apărute, publicate în Monitorul
Oficial al României, doctrina juridică şi
jurisprudența Curții Constituționale şi a

instanțelor judecătorești, în domeniul de interes,
în vederea efectuării lucrărilor cu caracter juridic;
• colaborarea la fundamentarea şi elaborarea
actelor decizionale, constând în proiecte de
hotărâri şi dispoziții ale președintelui;
• efectuarea lucrărilor necesare soluționării
plângerilor prealabile adresate Consiliului
Județean Alba în temeiul Legii nr.554/2004 a
contenciosului administrativ;
• acordarea de consultanță juridică personalului
din aparatul de specialitate al consiliului
județean cu privire la organizarea şi desfășurarea
procedurilor de achiziții publice de bunuri,
servicii şi lucrări;
• consultanță juridică acordată personalului
compartimentelor din aparatul specialitate al
consiliului județean în vederea efectuării unor
lucrări de competența acestora;
• primirea şi analizarea documentației cu privire
la cererea de schimbare, pe cale administrativă, a
numelui şi/sau a prenumelui persoanelor fizice
solicitante, precum şi întocmirea proiectelor de
dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean
Alba privind aprobarea sau respingerea motivată
a cererilor;
• primirea propunerilor de proiecte de acte
normative transmise de Uniunea Națională a
Consiliilor Județene din România şi formularea
de puncte de vedere cu privire la aceste proiecte,
în cooperare cu celelalte compartimente din
aparatul de specialitate al consiliului județean;
• efectuarea grupării documentelor serviciului în
unităţi arhivistice şi depunerea la arhivă pe bază
de proces-verbal.
În ceea ce privește litigiile, în anul 2016 s-au aflat
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI TRANSPARENȚĂ
DECIZIONALĂ

pe rol 159 de afecțiuni, din care 59 au fost
înregistrate în anii trecuți iar 100 de litigii au fost
înregistrate în anul trecut. În cadrul procedurilor
de soluționare a acestor litigii de către instanțele
judecătorești, Consiliul Județean Alba a fost citat
pentru 290 de termene de judecată, pentru care
s-au efectuat şi depus la dosarul cauzelor lucrările
juridice necesare şi s-a asigurat reprezentarea la
Judecătoriile din Alba Iulia, Aiud, Câmpeni,
Sebeș, Blaj, Judecătoria Sectorului 1 București,
Tribunalul Cluj Napoca, Tribunalul Bistrița
Năsăud, Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel
Cluj şi Înalta Curte de Casație şi Justiție.
Ponderea cea mai mare a litigiilor înregistrate în
anul 2016 au reprezentat-o litigiile în care
Consiliul Județean Alba a făcut reprezentare
pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte
cu Handicap Alba și Spitalul Județean Alba.
Alte activități întreprinse în cursul anului 2016
au cuprins redactarea unor proiecte de hotărâri
ale Consiliului Județean Alba, precum şi a actelor
juridice pentru fundamentarea acestora,
redactarea unor proiecte de dispoziții ale
Președintelui Consiliului Județean Alba,
redactarea de proiecte de dispoziții de schimbare,
pe cale administrativă, a numelui sau prenumelui
persoanelor fizice solicitante, redactarea unor
proiecte de contracte privind achizițiile publice de
bunuri, lucrări şi servicii, redactarea actelor
adiționale la aceste contracte, precum şi la
negocierea clauzelor legale contractuale,
verificarea legalității actelor cu caracter juridic
primite spre avizare, participarea în grupuri de
lucru sau comisii de specialitate.

In cursul anului 2016, Consiliul Județean Alba
s-a întrunit într-un număr de 21 ședințe din care
12 ordinare, 8 extraordinare şi o ședință de
constituire. Au fost adoptate 249 hotărâri, vizând
în principal organizarea şi funcţionarea aparatului
de specialitate al consiliului județean şi al
instituţiilor şi serviciilor publice de sub
autoritatea sa; rectificarea bugetului general de
venituri și cheltuieli al Județului Alba şi
aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes
județean finanțate prin subvenții şi din venituri
proprii; administrarea domeniului public şi privat
al Județului Alba. De asemenea, au fost adoptate
hotărâri prin care s-a aprobat încheierea de
convenții de cooperare şi parteneriat cu
organizații neguvernamentale, majoritatea în
sfera socială şi învățământ.
În cea ce privește activitatea de relații cu
publicul, în anul 2016 s-au înregistrat și rezolvat
45 de cereri de informații de interes public,
solicitate în baza Legii nr.544/2001, 32 de petiții
și aproximativ 50 de audiențe la președintele
Consiliului Județean Alba, la Vicepreședinți și
Secretarul județului.
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Dezvoltare economică
CAPITOLUL VI

ACŢIUNI DEDICATE
DEZVOLTĂRII
ECONOMICE ȘI
RURALE
• 1 8 – 2 0 m a r t i e 2 0 1 6 , Tâ r g u l
Grădinarului. Ajuns la cea de-a VIII-a ediție,
evenimentul este dedicat, în principal,
agricultorilor, horticultorilor, viticultorilor,
producătorilor şi distribuitorilor de produse
pentru amenajarea şi întreținerea grădinilor sau
parcurilor.
La ediția 2016 au fost prezenți 38 de
expozanți care au
adus în cadrul
târgului o gamă
largă de articole
pentru grădinărit,
semințe, răsaduri,
arbuști, pomi
fructiferi şi
ornamentali, plante
decorative, produse
fi t o s a n i t a r e ,
mobilier, unelte şi
echipamente
destinate întreținerii
grădinilor și spațiilor
verzi.
• În perioada 19 – 20 martie 2016, în Piaţa
1848 din municipiul Blaj, împreună cu Primăria
municipiului Blaj şi societatea Apidava a avut loc

cea de-a IX-a ediție a celui mai mare târg apicol
din România - Sărbătoarea Mierii.
Scopul principal al manifestării a fost
promovarea apicultorilor din județul Alba şi a
produselor apicole, precum şi facilitarea
schimbului de informații între apicultori şi
specialiștii din domeniu precum şi organizarea
unei ample expoziții cu vânzare, cu participarea
apicultorilor individuali şi a firmelor de profil din
țară şi din străinătate. Au participat aproximativ
150 de expozanți din țară dar şi din străinătate.
• În perioada 08 – 09 aprilie 2016 s-a
desfășurat prima ediție a Sărbătorii Oieritului în
localitatea Ciugud, eveniment organizat
împreună cu Primăria Comunei Ciugud şi
Asociația Crescătorilor de Ovine din Județul Alba.
Evenimentul s-a înscris în seria activităților
destinate promovării crescătorilor raselor de
ovine, a produselor specifice, precum și a
tradițiilor de oierit din județul Alba. Au participat
aproximativ 30 de expozanți, fiind amenajate 40
de boxe amenajate cu rase de ovine - Țurcană,
Merinos,
Suffolk, rase de
câini - Carpatin,
Bucovinean,
Mioritic, Corb,
p r o d u s e
tradiționale şi
d i v e r s e
sortimente de
vinuri.
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• În perioada 20 – 22 mai 2016 s-a
desfășurat, în spaţiul situat pe Latura de Vest a
Cetății Alba Carolina, cea de a VII-a ediție a
Târgului Gustos de Alba. Scopul evenimentului
este acela de a creşte competitivitatea
producătorilor autohtoni din industria alimentară
şi de a promova tradițiile culinare locale.
Momentele care au avut loc în cadrul
evenimentului au fost menite să încurajeze
consumul de alimente proaspete şi să stimuleze
producerea acestor produse. Au participat 80 de
expozanți: brutării, patiserii, cofetării,
carmangerii, producători de brânzeturi, miere şi
produse apicole, cultivatori de legume, viticultori.
O categorie aparte a fost reprezentată de micii
fermieri din județul Alba, care îşi desfac
produsele obținute în fermele proprii la sectorul
Piaţă volantă.

• În data de 25 iunie 2016 la Ciumbrud –
Aiud s-a desfășurat a XV-a ediție a Zilei Rozelor,
eveniment organizat împreună cu Filiala
Județeană Alba a Asociației Amicii Rozelor din
România,
Primăria
Municipiului
A i u d ,
Asociația Alba
Afroda, Liceul
Te h n o l o g i c
A g r i c o l
„Alexandru
B o r z a” d i n
Ciumbrud şi
Centrul de

Cultură „Augustin Bena”.
Au participat 43 de expozanți, dintre care 12
cultivatori de trandafiri membri ai Filialei
Județene Alba a Asociației Amicii Rozelor. De
asemenea au fost prezenți: producători locali de
miere, turtă dulce, vinuri, obiecte confecționate
manual, produse cosmetice.
• Târgul Apulum
Agraria
s-a
desfășurat în
perioada 23-25
septembrie 2016 în
Alba Iulia. Ajuns la
cea de-a XXV ediție,
evenimentul a avut
ca scop promovarea
agriculturii Județului
Alba, respectiv a
fermierilor - membri
ai asociaților profesionale din județul Alba şi a
produselor agricole a acestora.
Târgul a întrunit 150 de expozanți,
producători locali, crescători de animale şi
societăți care furnizează utilaje şi unelte pentru
agricultură. Au fost prezentate şi oferite spre
vânzare produse agro-alimentare, legume, fructe,
material săditor, animale, pasări şi animale mici,
majoritatea din județul Alba.
Și în acest an, marile atracții pentru vizitatori
au fost expozițiile de ovine, bovine, păsări şi
animale mici, precum şi cea de măgărite care a
reprezentat una dintre noutățile târgului,
expoziție realizată cu sprijinul Asociațiilor
crescătorilor de ovine, bovine şi păsări.
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• În data de 15 decembrie 2016, a avut loc
cea de-a zecea ediție a evenimentului Best of
Business, eveniment deja consacrat recunoașterii
performanțelor obținute de societățile cu capital
românesc şi străin, din industrie, construcții,
servicii şi agricultură, performanțe care au
contribuit substanțial la dezvoltarea economicosocială a județului Alba.

Premiile Best of Business 2016 s-au acordat
unui număr de 73 de agenți economici pe baza
următoarelor criterii:
Industrie:
• investiții de capital românesc şi străin în
economia județului;
• contribuții la bugetul județului;
• valoarea exporturilor firmelor cu capital
românesc şi străin din judeţ;
• cei mai buni angajatori;
• locuri de muncă nou create în judeţ de
firme cu capital românesc şi străin;
• crearea şi susținerea brandului județului
prin brandul propriu;
• implicarea în viaţa comunității.
Agricultură:
• valoare investiții realizate;
• valoarea producției realizate în sectorul
vegetal;
• valoarea producției realizate în sectorul
pomicol şi viticol;
• valoarea producției realizate în sectorul
zootehnic.
Indicatorii economico-financiari care au stat
la baza realizării clasamentelor au fost furnizaţi
de Ministerul Finanțelor Publice - Direcţia

Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili, Direcţia Generală Regională a
Finanțelor Publice Brașov – Administraţia
Județeana a Finanțelor Publice Alba şi firmele
din județul Alba.
• În data de 4 noiembrie 2016, în
amfiteatrul Universității „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia, a avut loc un Comitet de
dezvoltare economică, respectiv o întâlnire cu
delegația guvernamentală condusă de domnul
Prim-ministru Dacian Cioloș, din care au făcut
parte Viceprim-Ministrul Vasile Dîncu și
Consilierul de Stat Ionel Dâncă, coordonatorul
Unității Guvernamentală de Asistență Tehnică.
Moderatorii discuțiilor au fost domnii Răzvan
Atanasiu, președintele grupului Eurolines şi
Hugo Levente Bara, managerul general al
companiei Supremia Grup din Alba Iulia.
Au participat 200 de reprezentanți ai
mediului de afaceri din județul Alba care au
dezbătut subiecte de interes,
precum
problemele cu care se confruntă mediul de
afaceri din județ, viziunea privind dezvoltarea
economică a județului Alba, corelată cu
Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru
perioada 2016-2020 și alte dezbateri pe teme
de actualitate.
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ACCESARE ȘI
COORDONARE
PROIECTE
Activitățile desfășurate în cursul anului
2016 au vizat atât monitorizarea şi
sustenabilitatea proiectelor implementate de
Consiliul Județean Alba în perioada de
programare 2007-2013, cât și implementarea
proiectului de noi proiecte și depunerea de
cereri de finanțare pentru derularea de noi
proiecte.
MONITORIZARE ŞI SUSTENABILITATE
PROIECTE
Două proiecte implementate de Consiliul
Județean Alba şi-au încheiat perioada de
sustenabilitate:
• „Servicii integrate pentru persoane cu
nevoi speciale Alba”, implementat prin
Programul Operațional Regional 2007-2013,
DMI 3.2. Reabilitarea/modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale. Sustenabilitatea a presupus
f u n c ț i o n a rea a c i n c i c e n t re s o c i a l e
multifuncționale specializate pentru a acorda
servicii sociale pentru persoane și copii cu
dizabilități, înființate în localitățile Aiud, Abrud,
Blaj, Cugir și Zlatna. Toţi indicatorii prevăzuți în
proiect au fost îndepliniți.
• „Incluziune socială și pe piața muncii prin
întreprinderi sociale”, implementat prin
POSDRU 2007-2013, DMI 6.1. Dezvoltarea
economiei sociale. Sustenabilitatea a presupus
funcționarea atelierelor de practică de tip
economie socială în cadrul centrelor resursă
înființate la nivelul Consiliilor Locale Aiud,
Abrud, Blaj, Cugir, Zlatna, Sebeș prin SPAS,
Asociația Rosea și Asociația Ecou. Toţi indicatorii
prevăzuți în proiect au fost îndepliniți.
Alte proiecte implementate de Consiliul
Județean Alba în calitate de solicitant şi

finanțate din fonduri structurale sunt în
perioada de sustenabilitate.
În vederea asigurării sustenabilităţii
proiectului „Oportunități sporite pentru șomeri
şi persoanele în căutarea unui loc de muncă,
din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru
participarea viitoare pe o piaţă a muncii
modernă, flexibilă şi inclusivă”, proiect strategic
finanțat prin POSDRU 2007-2013, au fost
întreprinse mai multe acțiuni:
- Înființarea Asociației pentru Dezvoltare
Socio-Economică Alba (ADSEA) prin asocierea
Consiliului Județean Alba, Parcului Industrial
Cugir, Universității Politehnice Timișoara,
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,
asociație care a preluat CROFP Cugir, cu
activitatea şi dotările achiziționate prin proiect;
- Elaborarea Strategiei de dezvoltare și a
Planului de activităţi pentru anul 2016 a
ADSEA;
- Autorizarea, organizarea şi desfășurarea
cursului de Operator CNC, nivel II;
- Eliberarea de certificate de calificare
cursanți pentru 7 cursuri de formare
profesională desfășurate prin proiect;
- Organizarea de întâlniri de lucru cu ADR
Centru și agenți economici, pe tema dezvoltării
entităților de inovare şi transfer tehnologic dar
şi pe tema îmbunatățirii competitivității IMM urilor;
- Realizarea unui studiu privind calitatea
pregătirii forței de muncă în raport cu cerințele
angajatorilor, în județele Alba şi Hunedoara, pe
domeniul prelucrărilor metalice şi instalațiilor;
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- Inițierea de colaborări interne (cu APITSIAR,
Clusterul Prelucrări Metale Transilvania) şi
externe (ex. organizaţii de formare profesională
din Germania);
- Depunerea unui proiect Erasmus+
„Parteneriat pentru viitorul tinerilor”, 5 parteneri
din România şi Germania;
- Promovare prin materiale informative,
pliante, afișe, website ADSEA, Facebook.
• Activităţile realizate în anul 2016, în vederea
asigurării sustenabilităţii proiectului „Egalitate şi
acces pe piaţa muncii”, finanțat prin POSDRU
2007-2013, au fost:

Organizarea de workshop-uri în cadrul
Centrului Județean pentru promovarea egalității
de şanse şi de gen , înființat prin proiect;
Eliberarea de certificate de calificare
cursanți pentru 3 cursuri de formare profesională
desfășurate prin proiect;
Depunerea de proiecte cu tematică care
vizează egalitatea şi accesul pe piaţa muncii, în
parteneriat cu organizaţii din Uniunea Europeană
în cadrul Programelor Europa pentru Cetățeni şi
Erasmus+;
Depunerea proiectului „Școală,
comunitate, parteneriat pentru prevenirea şi
reducerea părăsirii timpurii a şcolii”, în calitate de
partener al Inspectoratului Școlar al Județului
Alba, în cadrul Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020.

• Activităţile realizate în anul 2016, în vederea
monitorizării sustenabilităţii proiectulor „SES-am
deschide-te!” și „Punţi comunitare”, finanțate prin
POSDRU 2007-2013:
Realizarea de vizite de monitorizare la
cele opt SES-uri înființate prin proiect, localizate
în județele Alba, Sibiu, Brașov şi Cluj;
Realizarea şi transmiterea către OIR
POSDRU Centru a Raportului misiunii de
verificare la faţa locului, cuprinzând informații
referitoare la activitatea, îndeplinirea indicatorilor
asumaţi în planul de afaceri, achizițiile şi
aspectele financiare ale fiecărui SES;
Analiza rapoartelor de activitate lunară
transmise de managerii structurilor de economie
socială şi a fiselor de monitorizare lunare privind
îndeplinirea indicatorilor asumaţi prin proiect;
În perioada septembrie – octombrie 2016 au
avut loc misiuni de verificare ex-post realizate de
către OIR POSDRU Centru la SES-urile înființate
prin acestor proiecte.
• Activităţile realizate în anul 2016, în vederea
monitorizării sustenabilităţii proiectului
„Cetăţenie şi educaţie prin media în context
european”, finanţat prin Programul Life Long
Learning, Comenius Regio Partnerships au fost:

- Încheierea unui protocol cu fiecare din cele
două şcoli beneficiare din proiect - Școala
gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia şi
Colegiul Tehnic „Apulum”, în vederea asigurării
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sustenabilităţii proiectului;
- Monitorizarea semestrială a activităților
derulate în cele două şcoli partenere, în
sustenabilitatea activităților desfășurate prin
proiect;
- Promovarea pe site-ul www.cjalba.ro a celei
de-a III-a ediții a MEET Film Festival organizată în
anul 2016 în Mazara del Vallo, Sicilia, Italia,
primele două ediții desfăşurându-se în cadrul
proiectului menționat, în Senigallia, Italia,
respectiv în Alba Iulia, România.

• Activităţile realizate în anul 2016, în
vederea monitorizării sustenabilităţii
proiectului „Realizarea unui parteneriat în
vederea stabilirii unei Scheme de Garantare
pentru Tineri în județul Alba, România”, finanțat
de Comisia Europeană, în cadrul Acțiunii de
pregătire ,,Scheme de Garantare pentru Tineri’’,
au fost:
- Monitorizarea activităților derulate în
cele patru şcoli beneficiare, în sustenabilitatea
activităților desfășurate în JOB-cluburile
înființate prin proiect (informare-consiliere
pentru elevi, folosirea dotărilor achiziționate
prin proiect în activităţile practice ale elevilor,
activităţi desfășurate în firmele de exercițiu,
promovarea firmelor de exercițiu în mediul
educational);
- Implicare în organizarea Târgului
Regional al Firmelor de exercițiu desfășurat la
Alba Iulia şi actualizarea website-ului
www.cvact.ro cu informații referitoare la
eveniment.

Proiectul a avut ca obiectiv general
creșterea gradului de integrare socioprofesională a 80 de tineri din județul Alba din
patru şcoli pilot din județul Alba, prin
implementarea unui program de
acompaniament suport şi pregătire practică, în
cadrul unui parteneriat public privat constituit
între actori locali cu atribuţii în implementarea
politicilor de ocupare şi de tineret:
Inspectoratul Școlar al Județului Alba, Agenția
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Alba, Patronatul Român, Asociația Acțiuni
Sociale prin Metode Educative Active – ASMEA,
Ocna Mureş şi Asociația Atitudini şi Alternative,
București.
• Activităţile realizate în anul 2016, în
vederea asigurării sustenabilităţii proiectului
„Managementul integrat al siturilor
ROSCI0085 Frumoasa şi POSPA0043
Frumoasa”, finanţat de Uniunea Europeană prin
POS Mediu 2007-2013, au fost:
- realizarea planului de asigurare a
sustenabilităţii proiectului;
- stabilirea echipei de lucru din cadrul
aparatului de specialitate a Consiliului
Județean Alba;
- identificarea surselor de finanțare pentru
depunerea unei cereri de finanțare în vederea
implementării Planului de Management al
ariei naturale protejate compuse.
• În ceea ce priveşte monitorizarea
sustenabilităţii celor trei proiecte finanțate prin
POR 2007-2013, DMI. 3.3. „Îmbunatățirea
dotării cu echipamente a bazelor operaționale
pentru intervenții în situații de urgență” şi
implementate de Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Centrul Transilvaniei, în care
Județul Alba este membru, s-a participat la
inventarierea elementelor de natura activelor,
în contextul contractelor de comodat încheiate
între ADI Centrul Transilvaniei şi Inspectoratul
pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului
Alba pentru cele 14 autospecialele
achiziționate prin proiecte pentru Județul Alba.
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În anul 2016 Serviciul accesare şi coordonare
proiecte a participat la realizarea unei baze de
date a proiectelor implementate şi idei de
proiecte pentru 26 UAT-uri din Munții Apuseni,
în cadrul Memorandumului cu tema
Dezvoltarea unor programe-pilot integrate din
fonduri europene și bugetul național pentru
îmbunătățirea situației socio-economice a
locuitorilor din fostele zonele miniere Valea
Jiului, Roșia Montană – Munții Apuseni și din
comunitățile marginalizate din Moldova (Vaslui
– Iași). Memorandumul vizează dezvoltarea
socio-economică a Zonei Munților Apuseni prin
alocarea prioritară a unor fonduri din
Programele Operaționale 2014-2020.
IMPLEMENTARE PROIECTE
Începând cu 1 februarie 2016 Consiliul
Județean Alba şi Agenția Locală a Energiei Alba
(ALEA) implementează în parteneriat proiectul
SIMPLA – Sustainable Integrated Multi-sector
PLAnning, finanțat de Comisia Europeană în
cadrul Programului Orizont 2020 – Programul
Cadru pentru Cercetare şi Inovare. Scopul
proiectului este de a creşte capacitatea
autorităţilor publice de a planifica şi
implementa politici energetice durabile şi
măsuri prin crearea condițiilor de integrare
inteligentă între PAED (Planuri de Acţiune
pentru Energie Durabilă) şi Planurile de
Mobilitate Urbană Durabilă, două instrumente
de planificare locală integrată, promovate de
Comisia Europeană. Proiectul se adresează
orașelor, municipiilor sau agregărilor cu o
populație între 50.000 şi 350.000 locuitori.

Parteneriatul include 16 parteneri –
autorităţi publice locale, agenții regionale de
energie, organizaţii de cercetare în domeniul
dezvoltării durabile, managementului
mediului, managementul proiectelor de
cercetare - din 6 țări europene (Italia, Austria,
Spania, Bulgaria, Croația şi România).
Solicitantul şi coordonatorul parteneriatului
este Parcul științific AREA din Italia.
În cursul anului 2016 a fost înființat Punctul
Focal Naţional (NFP) în România, parte a reţelei
punctelor focale naționale din cele 6 țări
partenere în proiectul SIMPLA, constituit din
reprezentanți ai Consiliului Județean Alba,
Agenției Locale a Energiei Alba (ALEA) şi Agenției
pentru Dezvoltare Regională Centru; s-au
desfășurat la Alba Iulia un focus-grup şi un
workshop în vederea realizării unei analize
inițiale a contextului naţional privind planificarea
în domeniul energiei şi în domeniul mobilității
urbane, precum şi posibilitățile de armonizare
inteligentă a acestora la nivelul comunităților
locale.
Proiectul cuprinde şi organizarea de cursuri
(faţă în faţă şi pe internet) pentru funcţionarii
publici în domeniul planificării multisectoriale
integrate privind energia, transportul,
mobilitatea, urbanismul la nivelul comunităților
locale, precum şi elaborarea a 30 planuri
integrate SIMPLA (5 în fiecare țară) pentru
autorităţi publice locale.
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Buget - venituri
CAPITOLUL VII

toate bugetele componente) pe anul 2016 a fost
în sumă de 417.254,98 mii lei.
În structurarea bugetului Județului Alba pe
anul 2016, s-au avut în vedere cele două
componente de bază:
• buget de funcționare adică totalul
cheltuielilor de funcționare, respectiv serviciile
minime care sunt în finanțarea unei autorităţi
locale, fără de care nu poate funcționa o
autoritate;
• buget de dezvoltare respectiv totalul
cheltuielilor pentru obiectivele de învestiții,
conform programelor de dezvoltare națională,
județene şi locale, a căror surse să se asigure din
diferite fonduri de finanțare pe baza de proiecte.
Activitatea Județului Alba, prin Consiliul
Județean Alba, în anul 2016, a fost orientată în
principal pentru realizarea programului acțiunilor
economico-sociale din coordonarea Consiliului
Județean, parte integrantă a Programului de
dezvoltare a județului Alba pe anul
2016. Cu privire la stadiul şi gradul
de realizare a acțiunilor
Evoluția cotelor defalcate din impozitul pe venit
planificate s-au efectuat analize
trimestriale şi semestriale,
urmărindu-se cu consecvență
efectuarea acestora în condiții de
eficiență şi economicitate.
În ceea ce priveşte execuția
veniturilor bugetului propriu al
județului Alba, în anul 2016,
acestea sunt în sumă de
243.414,00 mii lei, încasările
cele mai mari fiind în principal
din cotele și sumele defalcate

În anul 2016 s-au fundamentat, supus
dezbaterii şi aprobării bugetul propriu al
județului Alba, bugetul creditelor interne,
bugetul fondurilor externe nerambursabile,
bugetul instituţiilor publice finanțate din venituri
proprii şi subvenții din bugetul local, atât în faza
inițială cât şi rectificativă, după însușirea de către
comisiile de specialitate, colaborând cu serviciile/
compartimentelor de specialitate implicate şi
unităţile de sub autoritatea Județului Alba.
La fiecare rectificare a bugetului s-a avut în
vedere asigurarea condițiilor materiale şi a
surselor de finanțare pentru asigurarea
funcţionarii autorității executive județene şi
pentru realizarea obiectivelor şi acțiunilor de
interes județean.
Bugetul inițial al județului Alba a fost aprobat
în suma de 348.859,58 mii lei, iar bugetul final
general al Județului Alba (buget care include
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Structura bugetului

din impozitul pe venit, a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugata și a sumelor încasate
de la Uniunea Europeană în contul plăților
efectuate și prefinanțări.
Conform Legii nr. 273/2006 cu modificările şi
completările ulterioare, în anul 2016 procentul
de alocare a cotelor şi sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat, a rămas
nemodificat, respectiv pentru cotele defalcate
din impozitul pe venit alocate bugetului local
este de 11,25%. Sumele încasate din impozitul
pe venit la bugetul local al județului au
înregistrat creștere în anul 2016, suma
absolută încasată fiind de 42.385 mii lei faţă
de anul 2015, de 37.656 mii lei.
În anul 2016 execuția ”Sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat” este în
sumă
de

89.111,00 mii lei, ceea ce
reprezintă 36,61% din total
buget local, menționând că acesta
categorie de venituri a fost
majorată, prin Ordonanță a
Guvernului, faţă de suma alocată
inițial prin legea bugetului de stat,
cu suma de 10.647 mii lei.
O altă categorie de venituri o
reprezintă subvențiile primite de la
alte nivele ale administraţiei
publice şi sume de la UE, adică subvențiile
primite pentru finanțarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap, pentru finanțarea
camerelor agricole,
pentru finanțarea
aparaturii medicale și echipamentelor de
comunicații în urgența în sănătate, sumele
primite de la UE/ şi alţi donatori în contul
plaților efectuate (respectiv sumele primite
pentru derularea proiectelor cu finanțare
externă post-aderare).
Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor
bugetului local
se efectuează în strânsă
legătură cu posibilitățile reale de încasare a
veniturilor bugetare.

Structura cheltuielilor bugetare

Page 30 of 33

În domeniul învățământului Consiliul
Județean Alba asigură finanțarea integrală a 2
şcoli speciale precum și fonduri pentru 28 de
unități de învățământ cu clase integrate și cu
învățământ la domiciliu, alocând fonduri în
valoare de 17.712 mii lei pentru semestrul II
din anul școlar 2015-2016 și semestrul I din
anul școlar 2016-2017. În anul 2016 suma de
1.668,00 mii lei a fost alocată pentru plata
drepturilor copiilor cu cerințe educaționale
speciale, integrați în învățământul de masă,
respectiv pentru hrană, îmbrăcăminte,
încălțăminte, materiale igienico sanitare,
rechizite, manuale, transport, materiale cultural
sportive.
Tot la această grupă se asigură finanțarea
drepturilor privind acordarea de produse
lactate şi de panificație pentru elevii din clasele
I-VIII din învățământul de stat şi pentru copii
preșcolari din grădinițele de stat cu program
normal de 4 ore. Consiliul Județean Alba a
asigurat organizarea licitației şi a asigurat
monitorizarea derulării în bune condiții a
programului „Laptele și cornul”, ai căror
beneficiari sunt 34.646 de copii proveniţi din
492 de şcoli şi grădinițe şi pentru care s-au
alocat 5.673 mii lei. Suma de 923.370,69 lei a
fost recuperată de la Agenția de Plăţi și
Intervenție pentru Agricultură în urma acordării
ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui
în instituțiile școlare.
În domeniul Culturii, recreării şi religiei
s-au finanțat cheltuieli destinate funcționarii
unităților de cultură aflate în subordinea
Consiliului Județean Alba (Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga”, Muzeul Naţional al
Unirii, Teatrul de Păpuși „Prichindel” , Centrul
de Cultură „Augustin Bena”),
plății
contribuțiilor pentru personalul neclerical
angajat în unităţile de cult din județ, sprijinirii
unităților de cult din judeţ, precum şi altor
activităţi culturale şi recreative.
În sfera serviciilor religioase, Consiliul
Județean Alba a acordat sprijin financiar în

anul 2016 unui număr de 134 unităţi de cult,
în vederea realizării unor lucrări de restaurare,
consolidări şi reparații la biserici, în sumă totală
de 996,00 mii lei.
Pentru sprijinirea activităților culturale,
recreative şi de dezvoltare turistică a căror
obiective au fost promovarea valorilor culturale
şi spirituale ale județului, identificarea şi
promovarea tinerilor talentaţi, atragerea şi
educarea copiilor şi elevilor prin acțiuni de
apărare şi promovare a propriei sănătăți,
urmărind totodată dezvoltarea spiritului
competițional şi de echipă. Pentru aceste
activități, precum și pentru realizarea
activităților de marketing şi promovare a
produselor turistice, s-au alocat fonduri în
sumă de 1.075,00 mii lei.
Domeniul sănătății a beneficiat și în anul
2016 de o atenție deosebită, continuând
obiectivele de investiții începute în anul
precedent și fiind demarate investiții noi,
respectiv reparații capitale la Secția
Gastroenterologie, Centru Multifuncțional de
sănătate Ocna Mureș, Farmacie precum şi
dotări independente. Bugetul alocat pentru
aceste lucrări a fost de 6.466,00 mii lei.
Totodată, în anul 2016 au fost recepționate
lucrările efectuate la Secțiile Chirurgie
Generală, Urologie și la obiectivul de investiții
„Instalații sanitare, termice, fluide medicale
corpuri clădire A+B”. Tot în anul 2016 au fost
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Alocări financiare la capitolul SĂNĂTATE

încheiate două contracte cu Direcția de
Sănătate Publică a Județului Alba pentru
achiziționarea de echipamente, respectiv:
computer tomograf, ventilator pulmonar,
aparat anestezie pentru Spitalul Județean de
Urgență Alba și aparat radiologie fix pentru
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud.
În ceea ce priveşte capitolul „Asistență
socială” s-au
asigurat fonduri pentru
finanțarea şi funcţionarea a două sisteme:
sistemul de protecție a copilului şi sistemul de
protecție a persoanelor cu handicap, cu cele
două sub-componente ale acestuia: protecţia
socială propriu-zisă în centrele rezidențiale şi
prestațiile sociale, adică alocații, indemnizații și
alte drepturi sociale.
În anul 2016 finanțarea sistemului de
protecție a copilului și a centrelor de asistență
socială a persoanelor cu handicap s-a asigurat
în procent de 90% din sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată și în procent de 10% din
bugetul județului. În acest sens, cheltuiala din
bugetul local pentru finanțarea celor două
sisteme a fost de 4.487 mii lei. Astfel, execuția
înregistrată la acest capitol în total buget, în
anul 2016, a fost de 39,68% .
Ponderea ridicată a execuției cheltuielilor cu
asistența socială în totalul execuției bugetare a
rezultat din coalizarea eforturilor spre
consolidarea sistemului de asistență socială a
persoanelor vârstnice şi persoanelor cu
Alocări financiare la capitolul Asistență Socială

dizabilități, prin înființarea unor centre de
ocrotire în care serviciile să aibă un grad ridicat
de flexibilitate.
În ceea ce priveşte capitolul „Locuințe,
servicii şi dezvoltare publică” în anul
2016, având în vedere finalizarea proiectului
„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa
și apă uzată în județul Alba”, implementat de
operatorul regional APA CTTA SA Alba, a fost
cuprinsă în bugetul județului cofinanțarea
Consiliului Județean Alba aferentă Stațiilor de
tratare a apei Petrești și Sebeșel.
În ceea ce privește capitolul „Protecţia
Mediului”, în anul 2016, au fost asigurate, cu
prioritate, fondurile pentru finalizarea fazei I și
pentru lucrările aferente fazei a II, a proiectului
„Sistem integrat de management al deşeurilor
în județul Alba”, finanțat prin Programul
Operațional Sectorial Mediu. Pentru finanțarea
acestei activităţi din bugetul propriu al
Județului Alba sau alocat fonduri în valoare de
73.000 mii lei.
O pondere însemnată în totalul cheltuielilor o
are şi activitatea de „Transport şi comunicații”
respectiv, activitatea privind reabilitarea
sistemului rutier din judeţ. Pentru finanțarea
acestei activităţi s-au alocat fonduri atât din
bugetul propriu al Județului Alba, cât şi din
alte surse (sume alocate din taxa pe valoarea
adăugată, sume alocate din fondul de
intervenție la dispoziția Guvernului, excedentul
bugetului local). Fondurile alocate acestui
domeniu în anul 2016 au fost în sumă de
15.005 mii lei. Administraţia județeană a arătat
interes în realizarea obiectivelor de dezvoltare
a județului, în principal prin reabilitarea şi
consolidarea sistemului rutier județean.
Menționăm că, la încheierea exerciţiului
bugetar pe anului 2016, secțiunea de
funcționare a înregistrat un excedent în sumă
de 23.922.003.68 lei, care se preia în contul
de excedent al bugetului local. La suma rămasă
din excedentul anilor precedenți se adaugă
excedentul secțiunii de funcționare aferent
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anului 2016. Excedentul total care se va repartiza
în anul 2017 prin hotărâre a Consiliului Județean
Alba în sumă de 31.653.582,69 lei va fi utilizat
pentru asigurarea fondurilor necesare
implementării proiectelor cu finanțare
nerambursabilaă precum şi pentru continuarea
lucrărilor la obiectivele de investiții începute în
anul 2016.
Veniturile bugetare reprezintă resursele
bănești care se cuvin bugetelor, în baza unor
prevederi legale, formate din impozite, taxe,
contribuții, alte vărsăminte, alte venituri şi cote
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
În urma analizei execuțiilor bugetare, în
perioada 2015-2016, se constată o creștere a
Excedentul bugetului județean

veniturilor proprii în anul 2016, evoluția fiind
susținută în principal de cotele şi sumele
defalcate din impozitul pe venit.
În anul 2015, din totalul veniturilor proprii, de
65.295 mii lei, un procent de 94,53% au fost cote
şi sume defalcate din impozitul pe venit, iar
ponderea s-a menținut relativ mare la încasările
din cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
în total venituri proprii, adică 93,46% şi în anul
2016. Sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat au înregistrat o pondere ridicată
în principal la sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul județului, ca urmare a
rectificărilor pozitive ale bugetului de stat.

Evoluția veniturilor la bugetul județean

O altă categorie de venituri proprii sunt taxele şi
tarifele pentru eliberarea de licențe şi autorizații
de funcționare, precum și încasarea debitelor . în
anul 2016 s-a urmărit încasarea de debite
provenite de la 28 procese verbale de constatare
a contravenției, în valoare de 379.690 lei, din
care4 au fost transmise spre executare silită
organelor de specialitate competente din raza
teritorială a altor judeţe, reprezentând suma de
83.000 lei. Concretizarea activității desfășurate în
sfera colectării creanțelor datorate bugetului
propriu al județului Alba, se prezintă astfel:
amenzile încasate în anul 2016 au fost în
cuantum de 33.620 lei, pentru sumele
neîncasate s-au întreprins noi acțiuni de
executare silită înștiințări de plată, șomații, titluri
executorii adrese de înființare a popririi asupra
disponibilităților bănești la unitățile de trezorerie
a statului și în unitățile bancare.
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